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PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.

acham-se

João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (51).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 51 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O
Sr. Terceiro
Secretário, servindo
de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Do Sr. Presidente da República, ns. 65 e 66,
acusando e agradecendo o recebimento das de ns.
22 e 21, do Congresso, relativas ao pronunciamento
do Congresso Nacional sôbre veto a dispositivos dos
projetos de lei que regula a locação de prédios
urbanos, e que autoriza a importação de automóveis
para o serviço de transporte de passageiros, dispõe
sôbre a venda de automóveis apreendidos e dá
outras providências, respectivamente.
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PARECER
Nº 194, DE 1959
Da Comissão de.Constituição e Justiça, sôbre
os Memoriais números 1 e 2, de 1959, dos Senhores
Artur Borges Maciel Filho e Antonino Barbosa de
Souza, respectivamente, apresentando denúncia
contra o Governador do Estado do Paraná, Senhor
Moysés Lupion.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Artur Borges Maciel Filho em representação
dirigida ao Senado, denuncia o Governador do
Estado do Paraná, Sr. Moysés Lupion, como autor
de vários crimes contra a probidade na
administração e violação do disposto no § 2º do art.
156, da Constituição Federal e, ao mesmo tempo,
solicita a designação de uma Comissão de
Inquérito para constatar a veracidade das acusações
feitas.
O autor, elegendo o Senado para apresentar a
sua representação incidiu em êrro. A incompetência
do Poder Legislativo Federal para receber
denúncias, processar e julgar Governadores de
Estados por crimes de responsabilidade é manifesta.
Decorre ela não só de sistema federativo que
outorgou e resguarda a autonomia dos Estados, mas
da própria lei que define e regula o processo dos
crimes dessa espécie.
O órgão competente para receber a denúncia
articulada contra o Governador do Paraná é a
Assembléia Legislativa dêsse Estado.
Assim, disciplina o art. 20, da Lei nº 1.078, de
10 de abril de 1950:
“É permitido a todo cidadão denunciar o
Governador perante a Assembléia Legislativa por
crime de responsabilidade”.
Ao Legislativo Estadual deve pois, o autor da
denúncia, se persistir em seu propósito, encaminhar
a representação.

O pedido de designação de Comissão de
Inquérito para apurar a inobservância por parte do
Governador da exigência, consubstanciada no § 2º
do art. 156 da Constituição é incabível e de todo
desnecessário. “A violação do que prevê o art. 156, §
2º, acarreta a nulidade pleno jure, por serem nulos
os atos em contrário a uma vedação constitucional”.
(Alcino P. Falcão – C. Anotado, página 18).
Ora, se a falta da autorização torna nula de
pleno direito a venda, isto é, inexistente, forçoso é
convir em que, da dispensa dessa formalidade
essencial, não decorre nenhum efeito prático que
importe na eliminação da exigência constitucional,
pois esta é e não obstante a existência de escritura,
continuará sendo absolutamente necessária à
validade do ato jurídico.
Diante
do
exposto,
opinamos
pelo
arquivamento da representação e da petição do Sr.
Antonino Barbosa de Souza que a subscreveu,
ficando assegurada, entretanto, ao autor, a
devolução dos documentos com que instruiu o seu
articulado.
Sala das Comissões, em 20 de maio de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger,
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Attílio Vivacqua.
– Lima Guimarães. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 134, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro à douta Mesa do Senado Federal
seja solicitado ao Exmo. Senhor Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio se digne prestar as
informações seguintes:
1º
No
período
compreendido
entre
19-11-58,
último
dia
da
vigên-
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cia do Decreto nº 43.716, que proibiu nomeações e
admissões de funcionários públicos e a data dêste
requerimento de informações, foram admitidos, a
qualquer título, novos funcionários nas autarquias
subordinadas ao Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio?
2º Na hipótese de resposta positiva, fornecer a
relação, autarquia por autarquia, dos nomes das
pessoas admitidas, data da admissão, cargo e
quadro, classe ou referência e motivo dessas
admissões diante da proibição prevista pelos
decretos que prorrogaram o de nº 49.716-58.
Sala das Sessões, 1º de junho de 1959. – Lino
de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Nos meus discursos de crítica ao
Govêrno Federal pelo seu desinterêsse na apuração
e punição dos que cometem crimes conta a
economia popular, tenho afirmado e reafirmado que
existem leis muito boas, baseado nas quais o Chefe
da Nação pode determinar medidas drásticas contra
os negocistas.
A Lei Federal nº 1.521, de 26 de dezembro
de 1951, dispõe, no seu art. 2º, que são crimes
contra a economia popular, passíveis de pena de
detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 2 a 50 mil
cruzeiros os que obtêm ou tentam obter ganhos
ilícitos em detrimento do povo ou de número
determinado de pessoas, mediante especulações
ou processos fraudulentos, como “bola de neve”,
“cadeias”, “pichardismo” e quaisquer outros
equivalentes.
Parece fora de dúvidas que os indivíduos
envolvidos
nas
firmas
organizadas,
no
Brasil ou no exterior, com a finalidade de
forçar
o
encarecimento
do
produto,
através de processos que venho denuncian-

do, cometem o crime previsto na Lei nº 1.521, de
1951, porque se utilizam de meios fraudulentos para
obtenção de ganhos ilícitos.
DOIS CRIMES COM O SUPERFATURAMENTO
É de se perguntar, portanto, se dispõem ou
não as autoridades federais de recursos próprios
para meter na cadeia os traficantes que, no exterior,
cometem dois crimes com o superfaturamento. O
primeiro dêsses crimes é o encarecimento do
produto por processo fraudulento. O segundo é o
furto de divisas.
O superfaturamento é furto largamente feito
por um número grande de firmas importadoras. Difícil
encontrar-se um produto, para cuja importação o
Govêrno Federal conceda dólar favorecido, que não
seja superfaturado. O negócio é tentador, porque
altamente vantajoso.
Os lucros dêsses importadores são de três
fontes distintas a saber:
1º O dólar favorecido, ou dólar de custo,
proporciona mercadorias por preço inferior às que
são licitadas nos leilões de divisas pelas firmas
desprotegidas dêsses favores governamentais.
2º A diferença dos dólares contida no
superfaturamento proporciona um alto negócio,
porque essas divisas são vendidas livremente, no
câmbio livre, pelas firmas favorecidas.
3º Em conseqüência dêsse superfaturamento
as mercadorias chegam ao Brasil com os preços
aumentados de muitas vêzes, garantindo, portanto a
terceira fonte de grandes lucros.
O superfaturamento, no comércio interno,
proporciona o seguite:
1º Aumento fraudulento do prêço da
mercadoria;
2º Sonegação do Impôsto de Renda pela
diminuição dos lucros registrados, porque a diferença
contida no superfaturamento, como furto que é, não
figura na contabilidade;
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3º Furto contra os acionistas dessas firmas,
porque a diferença do superfaturamento, por não ser
contabilizada, vai para os bolsos dos falcatrueiros, ou
seja, dos diretores dessas firmas.
PENA DE 10 ANOS DE PRISÃO
Com referência a esta última modalidade do
funcionamento da “Operação-Furto”, ou seja o
prejuízo causado aos acionistas, os dispositivos
legais são mais rigorosos porque prevê pena de
detenção de 2 a 10 anos e multa até 100 mil
cruzeiros.
O Presidente Juscelino Kubitschek fica
sabendo, portanto, que dispõe da Lei Federal nº
1.521, de 26 de dezembro de 1951, baseado na qual
pode meter na cadeia, durante 10 anos, aquêles
cidadãos denunciados por mim, desta Tribuna do
Senado
da
República,
como
autores
de
superfaturamento de chapas de ferro, cuja elevação
de preço foi de 55,1/2 por cento em uma única
operação-furto, isto é, chapas compradas a 36
cruzeiros o quilo, foram faturadas pela firma testa-deferro, no mesmo dia 9 de março dêste ano, à razão
de 56 cruzeiros, conforme faturas que exibi em
pública forma conferida por tabelionato, que pus à
disposição dos nobres Senadores, para delas
tomarem conhecimento. Aliás, conservo-as em
minha pasta, para mostrar a um ou outro espírito
ainda não convencido de que, realmente, faço
denúncias calcadas em documentos que provam
minhas afirmativas, da tribuna do Senado.
Repito, como fecho destas consideraçõs, que
leis existem. O de que precisa a Nação é de chefia
dura, chefia enérgica, chefia capaz de se fazer
respeitada e obedecida.
É o que o povo espera do Chefe do Executivo,
Sr. Juscelino Kubitschek.
Passo Sr. Presidente, a usar da palavra
para,
como
brasileiro
nascido
em
terra
paulista, e como mandatário dêsse povo, cumprir o

dever de reconhecimento e gratidão de São Paulo ao
registrar, nos Anais do Senado da República, o
falecimento, na cidade de Santos, do jornalista
Manoel Vicente do Nascimento Júnior.
Entendo que disse bem ter o meu gesto o
sentido de gratidão de São Paulo, porque
Nascimento Júnior, filho do Ceará, foi um nordestino,
prodigioso que se identificou de tal sorte com o povo
e a terra paulista, da cidade de Santos, que nenhum
filho do grande pôrto exportador de café levava
vantagem sôbre sua dedicação aos interêsses da
coletividade santista.
O apêgo extraordinário dêsse cearense à
vida da cidade de Santos e, como decorrência
natural, à terra bandeirante, pode ser medido
pelos anos da vida de Nascimento Júnior à frente
do maior, do mais respeitável e conceituado órgão
da imprensa interiorana de São Paulo, que é a
Tribuna.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite. V. Exa.
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Em nome da
Bancada da União Democrática Nacional, associome à justa homenagem de V. Exa. ao jornalista
Vicente Nascimento Júnior, vigoroso lutador que
findou seus dias.
O SR. LINO DE MATTOS: – Registro o
aparte do nobre Senador Daniel Krieger, como
demonstração de solidariedade não só da
Bancada da União Democrática Nacional do Rio
Grande do Sul, como do ilustre homem público
que conheceu bem de perto as atividades do
extraordinário jornalista cearense Nascimento
Júnior, que nós, de São Paulo, consideramos
nosso conterrâneo.
O SR. MEM DE SÁ: – Dá V. Exa. licença para
um aparte?
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O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ: – O Partido Libertador
associa-se, com a mesma expansão de sentimento,
ao preito de homenagem a tão vigoroso defensor
da democracia e das liberdades públicas nesta
terra.
O SR. LINO DE MATTOS: – Registro com o
mesmo aprêço o aparte de solidariedade do nobre
Senador Mem de Sá.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Ouço o nobre
colega.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Em
meu nome pessoal e no do Partido Trabalhista
Brasileiro, associo-me, de todo coração, à justa
homenagem que V. Exa. presta ao ilustre jornalista
que acaba de falecer.
O SR. LINO DE MATTOS: – Homenagem das
mais significativas também registra o nobre Senador
Argemiro de Figueiredo, em seu nome pessoal e no
da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro no
Senado da República.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois
não!
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em nome da
União Democrática Nacional e no do Ceará, associome às homenagens à memória dêsse cearense
trabalhador e digno, que tanto honrou a terra
natal.
O SR. LINO DE MATTOS: – Acolho também,
dando-lhes sentido todo especial, as palavras do
nobre Senador Fernandes Távora, porque S. Exa.
fala em nome da União Democrática Nacional e dos
conterrâneos do jornalista Nascimento Júnior, filho
de Aracati, no Ceará.

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo-o ao
nobre Senador Padre Calazans.
O SR. PADRE CALAZANS: – Já se
manifestaram dois Senadores da União Democrática
Nacional, os Srs. Daniel Krieger e Fernandes Távora,
êste em nome de sua terra. Permita o nobre colega
incorpore ao seu discurso em memória a Nascimento
Júnior, da “Tribuna” de Santos, a palavra dêste
Senador por São Paulo, que tanto deve à cidade de
Santos, e que viu no ilustre jornalista um grande
defensor da democracia, um pregador das
liberdades, um colaborador da grandeza econômica
de Santos e da formação de um povo.
O SR. LINO DE MATTOS: – A palavra do
nobre Senador Padre Calazans tem, para mim, valia
tôda especial, porque dá maior autenticidade ao que
declarei de início. As referências que fazemos ao
jornalista Nascimento Júnior, em nome de São
Paulo, exprimem a nossa gratidão, a gratidão do
nosso Estado, da nossa gente, ao filho do Ceará,
que desembarcando em plagas paulistas, instalou-se
em Santos em 1909. Adquiriu um pequeno e
inexpressivo jornal em faIência, pois que o arrematou
em leilão público; e graças à sua dedicação, aos
seus esforços e ao seu entusiasmo, conseguiu,
depois de anos de lutas imensas, de obstáculos
difíceis, às vêzes quase intransponíveis, fazer
daquele órgão da Imprensa do litoral paulista um
grande jornal. A “Tribuna”, nada absolutamente fica a
dever aos maiores jornais de nossa Pátria, pela sua
organização e orientação, pelo seu espírito, pela sua
parte material e moral.
Nessas condições, repito, minhas palavras
e a do meu colega de representação nesta
Casa,
Senador
Pe.
Calazans,
têm
o
sentido de uma homenagem dos brasileiros de
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São Paulo a um cearense ilustre que se identificou
de tal forma à nossa terra, que hoje, graças à
decisão unânime da representação popular da
Câmara Municipal de Santos, é o santista honorário
número um.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Desejava que
V. Exa. na homenagem que está prestando ao
grande jornalista desaparecido, homenagem, já
agora, da unanimidade do Senado da República,
consignasse o apoio do Partido Social Democrático,
na certeza de estarmos honrando a memória de um
grande paladino das liberdades democráticas, que
tanto fêz para tornar o seu grande jornal em
uma autêntica tribuna do pensamento político
brasileiro.
O SR. LINO DE MATTOS: – Complementa o
nobre Senador Gilberto Marinho a homenagem que
estamos
prestando
a
Nascimento
Júnior,
transformada, já agora, em preito de todo o Senado
da República, graças à manifestação unânime das
representações partidárias nesta Casa.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Ouço o nobre
colega.
O SR. GUIDO MONDIN: – O pesar pelo
falecimento de Nascimento Júnior a todos nos
atingiu. O Partido de Representação Popular, a êle
se associa, lamentando o desaparecimento dêsse
jornalista que tantos serviços prestou à Imprensa do
País.
O SR. JORGE MAYNARD: – Permite o nobre
orador um aparte?

O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. JORGE MAYNARD: – Peço a V. Exa.
acrescente o pesar do Partido Social Progressista e
seu total apoio às homenagens que o nobre orador
presta ao jornalista Nascimento Júnior.
O SR. LINO DE MATTOS: – Agradeço os
apartes dos nobres colegas.
Encerrarei
minhas
considerações,
Sr.
Presidente, convencido de que o Senado da República,
leva a São Paulo, em particular à terra santista, à
Família enlutada e aos que integram o jornal “A
Tribuna”, o confôrto de uma manifestação do mais alto
significado, do mais alto sentido. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Mourão Vieira, segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente. Já anteriormente, por
mais de uma vez, ocupei esta tribuna para focalizar o
problema da navegação na Amazônia. Há que
considerar como problema da navegação tanto as
comunicações do norte com o sul, especialmente a
cargo do Lóide Brasileiro, da Companhia Costeira e
barcos esparsos desta ou daquela firma particular,
como as ligações internas da Bacia, ligando entre si
os centros econômicos dispersos na imensa rêde
potamográfica. Esta função está sendo atendida
pelos SNAPP e por embarcações de propriedade
das casas aviadoras da região.
A deficiência de transportes nas duas
modalidades é alarmante. Não raro os Estados e
Territórios da Amazônia ficam isolados do resto do
Brasil, como ocorreu, há pouco, quando as
embarcações que fazem o tráfico tradicional foram
desviadas para outras finalidades, socorrendo o
nordeste atingido pelas sêcas ou transportando o
trigo da safra do Rio Grande do Sul.
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A Federação do Comércio do Estado do
Amazonas, órgão sindical de grau superior,
preocupada com êsses problemas, já por duas
vêzes, tentou ressonância nas altas esferas
administrativas, notadamente no Ministério da Viação
e Obras Públicas e mais especìficamente nos
SNAPP, sigla que caracteriza os serviços da
navegação do Amazonas e administração do Pôrto
do Pará mantidos pela União.
A 9 de dezembro do ano passado o então
Presidente daquela Federação, Sr. Danilo Duarte
de Moraes Areosa, dirigiu ao Comandante Darcy
Caldeira, diretor-geral dos SNAPP, um ofício em
que a referida entidade expôs a questão dos
transportes por água, no Amazonas. Assim, a
Federação do Comércio, deu maior ênfase aos
transportes externos, ligando os portos do Estado
aos das outras unidades federativas, já que a
escassez dos transportes internos vem sendo
reduzida graças ao expressivo contingente
fornecido pelos SNAPP.
No entanto, se é verdade que de uma parte a
situação se apresenta melhorada, de outra aumenta
a inquietação constante da diminuição, e às vêzes
ausência total, de transportes para carregar dos
portos do Sul e do Nordeste do País, para os do
Amazonas, mercadorias tais como farinha de trigo,
cimento, açúcar, sal, café, xarque e tudo o mais. Por
outro lado, o Amazonas também produz algumas
utilidades de valia que muito auxiliam o seu
comércio, de boa colocação e aceitação no mercado
interno, como, por exemplo, pirarucu sêco, sacaria
etc. que, no entanto, pela falta de navegação
regular não tem sido objeto de maiores negócios
com evidentes prejuízos para a economia da
região.
É bem de ver que, uma e outra das
circunstâncias apontadas – falta de transportes de
fora para o Amazonas, causadora de contínuos
atropelos ao nosso mecanismo da produção
– e a falta de transportes do País, emperrando

a nossa expansão comercial, trazem dificuldades de
tôda a sorte aos negócios do Estado e prejuízo
incalculável à coletividade.
Enunciada a equação apresentou-se a solução
que consistiria em ser estendida, até o Pôrto de
Salvador, a linha que os SNAPP já mantém até o
Pôrto de Recife.
Três meses e 14 dias depois a Diretoria dos
SNAPP respondem à Federação do Comércio para
declarar, simplesmente, não ser possível atender à
solicitação feita, em virtude de não dispor a autarquia
de navios de alto mar.
Faço um parêntese, Sr. Presidente. Três
meses e quatorze dias levou a Diretoria dos Serviços
dos SNAPP para infomar ao Presidente da
Federação do Comércio da inexistência daquilo que
todos sabiam não haver. É muito, convenhamos.
A resposta merece ser comentada, pois que o
de que cogitava a Federação de Comércio era de
que se estendesse até Salvador uma linha já
existente até Pernambuco.
Não obstante essas considerações e a
fragilidade das razões do Comandante Darcy
Caldeira, já agora, em data de 18 do corrente o Sr.
Paulo Roberto Ferreira Montenegro, Presidente em
exercício do Comércio do Estado do Amazonas,
renovou o pleito anterior, enriquecendo a justificação
com novos e poderosos elementos.
É que os SNAPP acabaram de adquirir novas
unidades de alto mar, circunstância que,
provàvelmente, possibilitará o atendimento daquela
reivindicação.
Além disso, estamos informados de que desde
abril último existem ancorados em Belém, em
inatividade, dois navios de alto bordo – o “Araruama”
e o “Areia Branca”.
São do próprio memorial da Federação do
Comércio as seguintes palavras: “essa medida, que
viria suprir as lacunas deixadas por outras
linhas de navegação, pode ser tomada sem nenhum
receio pois não só nas viagens de subida co-

–8–
mo nas de descida, estaria plenamente garantido o
carregamento da embarcação empregada na referida
linha, o que resguardará, em tôda a amplitude, os
interêsses dos SNAPP.
No que toca às viagens de subida, vale
dizer, em abono à nossa afirmativa, que, como já
se referiu anteriormente, as praças do Amazonas
vivem em permanente “deficit” de farinha de trigo,
de cimento e de outras mercadorias que
são adquiridas nos Portos de Salvador e
intermediários.
No
que
diz
respeito
ao
carregamento da descida, podemos apresentar a
seguinte tonelagem a ser carregada:
– pirarucu sêco em pacotes: 1.000 toneladas.
– sacaria para cacau: 1.500 toneladas.
– juta prensada: 2.000 toneladas.
– madeira: 200 toneladas por viagem.
Tal estimativa é dada tendo-se em conta o
volume de negócios atualmente realizado em
circunstâncias de ausência de navegação regular.
Contando-se, é óbvio, com uma linha regular de
transporte marítimo, estamos certos de que outro, e
muito maior, será o volume de operações entre o
Amazonas e os portos até Salvador”.
Desaparecidas as razões que, poderiam
justificar novas protelações, e atendendo ao apêlo
pessoal que me foi dirigido, rigorosamente dentro
das atribuições que me confere o honroso
mandato que desempenho, solicito à Diretoria
Geral dos SNAPP para que reaxamine a questão à
luz dos novos argumentos e fatos expostos
pela Federação do Comércio do Estado do
Amazonas.
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade
de estar na tribuna, e para que haja alguma coisa a
aplaudir na minha modesta oração, quero
daqui enviar os agradecimentos da Bancada
do Amazonas, ou melhor, dos produtores
de juta da Amazônia pela sábia e acertada

deliberação do Instituto do Açúcar e do Álcool,
determinando que todo o açúcar exportado o seja em
sacaria de juta.
É um velho pleito não só dos produtores da
região como dos próprios industriais de Pernambuco,
Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul,
fabricantes de tela de juta, por conseguinte, sacaria
dessa fibra. Está aberta nova fonte de consumo da sua
produção no País, consumo que se expressa em
algarismos apreciáveis. A safra de açúcar de 1960 está
calculada em dez milhões de sacas, o que equivale, em
aproveitamento da matéria-prima para feitura da
sacaria, a mais de cinco milhões de quilogramas, ou
seja, cêrca de cento e cinqüenta milhões de cruzeiros,
injetados na economia de uma região onde o volume
total dos negócios de juta pouco ultrapassa de um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros.
No decorrer do ano passado, por três vêzes
dirigi apêlo desta tribuna ao Presidente do Instituto
do Açúcar e do Álcool, Sr. Gomes Maranhão, de
quem acabo de receber informações no sentido de
que após estudos concretos sôbre o assunto, fôra o
mesmo resolvido de forma a merecer de todos nós,
amazonenses, encômios e agradecimentos.
Dirá V. Exa., Sr. Presidente, e dirão os nobres
Senadores que se assim deliberou o Conselho do
Instituto do Açúcar e do Álcool, foi porque o exigia o
interêsse nacional. Já tive, no entanto, oportunidade
de declarar várias vêzes, desta tribuna, que nem
sempre a decisão tomada pela Comissão de
Financiamento da Produção consulta os interêsses
nacionais. Faço questão de frisar que a deliberação
da última reunião, ao fixar os preços mínimos da juta
em dezoito e vinte e oito cruzeiros para o produtor e
o
exportador
respectivamente,
atentou
fundamentalmente contra os interêsses da
Amazônia.
É,
pois,
como
demonstração
de
justiça
que
envio
ao
Presidente
do
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Instituto do Açúcar e do Álcool os agradecimentos da
Bancada do Amazonas, vale dizer, de todo o
Amazonas, pelo real benefício que possa essa
resolução ocasionar aos produtores de juta do meu
Estado. (Muito bem! Muito bem!).
Durante o discurso do Sr. Mourão Vieira, o Sr.
Filinto Müller, deixa a cadeira da presidência,
assumindo-a o Sr. Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Zacharias de
Assumpção, terceiro orador inscrito.
O SR. ZACHARIAS DE ASSUMPÇÃO (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente. –
Regressando do Pará, que tenho a honra de
representar nesta Casa do Congresso, cumpro o
dever de tornar público meu sincero e grande pesar
pelo falecimento do Sr. General Magalhães Barata,
Governador daquele Estado.
Deixei Belém sob a impressão geral de
profunda tristeza, vivendo comovida os últimos
momentos do grande lutador político que,
cêrca de 30 anos, exerceu (quem ousaria negar)
decisiva influência política na grande província do
Norte.
Comungando com a emoção que compungiu o
povo paraense, fui pessoalmente visitar o ilustre
enfermo, expressando-lhe minha homenagem e
dizendo de minha solidariedade à dor de seus
familiares e de seus amigos.
Sr. Presidente. Assim procedi para com o
homem público que tantas vêzes combati, em
memoráveis campanhas, esquecendo as rixas
políticas, e lembrando apenas as qualidades de
cidadão e de militar que sempre se conservaram
fortes e evidentes no General Magalhães Barata.
Adotando, no Pará, uma política adversa
da sua, fui parte nos debates que se acenderam
sôbre seus processos políticos e administrati-

vos, já que nos filiávamos a pontos de vista
diferentes, no equacionamento dos problemas que
aguardam
solução,
ainda
hoje,
para
o
estabelecimento de um clima de paz e de
prosperidade para a família paraense.
Mas, em todos êsses encontros a que os
pleitos nos conduziram, sempre procurei respeitar a
personalidade do chefe contrário, e seu próprio
govêrno, tal como entendo ser necessário a um
correto procedimento democrático.
Temperamento vibrante, educado na escola
rígida da caserna, sua atuação na vida pública estêve
em permanente fidelidade a essa escola de homens
fortes e decididos, onde se formou o caráter do oficial
resoluto e disciplinador, algumas vêzes chegando
mesmo à rudeza, no sentido de manter a ordem e
preservar a estabilidade das instituições, quer no meio
militar, quer no ambiente político partidário. Veio de
longe lutando heròicamente, até a vitória da Revolução
de 1930. Nessa ocasião coube-lhe governar, como
Interventor na sua terra natal, e partiu daí a
organização de uma fôrça política que permanece firme
até hoje, tendo como norma a fidelidade ao Chefe e
obediência irrestrita ao seu comando. Reconheçamos,
fazendo-lhe justiça, que não há no Brasil outro episódio
assim, resultante da Revolução de 30; não temos
conhecimento de que, em qualquer das unidades da
República, alguém tivesse ousado e conseguido
realizar essa obra gigantesca de sustentar por tanto
tempo, a unidade de um Partido e a fidelidade de um
eleitorado como o soube realizar Magalhães Barata, no
Estado do Pará.
O General Barata, fazendo a política do seu
partido, dos seus correligionários e de seus
amigos, soube, ao mesmo tempo, servir ao
Estado do Pará, dentro e fora do Govêrno
com
espírito
patriótico,
ressalvadas
as
críticas que jamais lhe foram poupadas, mercê de
erros cometidos, dentre os quais, faço ques-
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tão de ressaltar, jamais se contou algum que ferisse
de qualquer forma, sua indiscutível probidade
pessoal.
Seu falecimento, após longa enfermidade,
deixou o Pará enlutado e triste. Desapareceu um dos
mais estimados paraenses, o criador de uma
mística partidária através da qual manteve
coesas e aguerridas as fôrças políticas que
comandou.
O Exército Brasileiro perdeu, também, um
valoroso soldado, bom companheiro, patriota amante
de sua profissão, tendo se mostrado um legítimo
militar, em tôdas as altas posições que ocupou no
transcorrer de sua vida.
Dessa tribuna do Senado da República, que
já contou com o extinto político paraense entre
seus membros, quero transmitir aos milhares de
partidários políticos de Magalhães Barata os meus
sinceros sentimentos pelo pesar que lhes vai
nalma, nessa hora mesma em que a terra
paraense se abre para receber, em seu seio os
restos mortais daquele, que em vida, soube servila, de maneira tão dedicada e tão carinhosa.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Zacharias de
Assumpção terceiro orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se presente o
Sr. José de Mendonça Clark, Suplente convocado
para substituir o Sr. Senador Leônidas Mello durante
a licença concedida a êsse nobre representante do
Piauí.
Nos têrmos do art. 6º § 2º, do Regimento
Interno, S. Exa. passará a participar dos trabalhos da
casa, dispensado do compromisso regimental, visto
já o haver prestado ao ensejo da sua primeira
vocação. (Pausa).
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, quarto orador inscrito.

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. Presidente,
em prosseguimento às considerações que desta
tribuna expendi na última sessão, trago ao
conhecimento da Casa o seguinte documento, de
autoria do eminente correligionário, Vereador Osmar
Rezende, dirigido ao Senhor Presidente da República:
CARTA ABERTA DO VEREADOR OSMAR
REZENDE AO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
Distrito Federal, 3 de maio de 1959.
Excelentíssimo Senhor Doutor Juscelino
Kubitschek.
Membro do Partido Social Democrático do
Distrito Federal e Vereador à Câmara Municipal
desta cidade, tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência, Supremo Magistrado da Nação, em
documento
público,
para
relatar,
circunstanciadamente, fatos da mais alta gravidade,
já longamente comentados na imprensa, no rádio e
na televisão, e nos quais a Polícia feriu, violenta e
agressivamente, as imunidades garantidas pela Lei
Orgânica aos que exercem mandato do povo carioca
no Legislativo Municipal.
Faço-o na certeza de que Vossa Excelência,
que tão sobejas provas tem dado de isenção em sua
alta função de Presidente da República, haverá por
bem determinar as medidas que se impõem, em
benefício do próprio regime democrático, em cujo
aprimoramento todos estamos empenhados.
HISTÓRICO
Na manhã do dia 19 do corrente, quando,
dirigindo meu automóvel, destinava-me a Ricardo de
Albuquerque, em companhia do Engenheiro Daniel
Gomes, Chefe do 3º Distrito Rodoviário da PDF, fui,
na Avenida Presidente Vargas, interceptado
pelo Guarda Civil nº 933, Hilário Ruas, para
inspeção de documentos. Alegando estarem os
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mesmos em poder de um amigo e secretário,
para tratar da regularização da licença do
carro para o corrente ano, informei-o de
minha condição de Vereador, o que foi ratificado
pelo meu. acompanhante, já que havia esquecido
em casa minha carteira de identidade.
Face à insistência do guarda em conduzir-me
ao Distrito Policial, expliquei-lhe seriam minhas
imunidades
desrespeitadas
se
acedesse
ao seu desejo e convidei-o seguir-me até à
Câmara
Municipal,
onde
me
identificaria
plenamente e, talvez até pudesse apresentar os
documentos exigidos. Ao invés de acompanhar-me
simplesmente, ligou a sirene da motocicleta e
comunicou-se pelo rádio com outros patrulheiros,
objetivando deter-me, o que conseguiu no Largo da
Carioca. Ai já se encontravam outros policiais, aos
quais mais uma vez ponderei minha condição
de
Vereador,
novamente
confirmada
pelo
referido engenheiro, e já agora por vários
funcionários
municipais,
que
por
ali
passavam. Diante de minha insìstência em invocar
imunidades, os policiais entenderam-se pelo
rádio com a Inspetoria de Trânsito, recebendo
a orientação de que os Vereadores do
Distrito Federal não gozavam de imunidades
na via pública. Algum tempo depois, na presença
de grande número de populares, chegou o carro.
da Inspetoria de Trânsito número 3.255, do qual
saiu um grupo de guardas, chefiado pelo fiscal
silvino Pinto Cardeano, o qual, imediatamente,
a mim se dirigiu com o dedo em riste, proferindo
palavras do mais baixo calão Prendeu-me, em nome
do Chefe de Policia, alegando, criminosamente, com
a cumplicidade de seus colegas, que havia eu
atropelado pouco antes uma senhora, em
estado de gestação, a qual, abandonada
sem socorro, acabara de falecer. Isso provocou
natural revolta dos assistentes pondo em risco minha
vida, com a possibilidade de linchamento,
que chegou mesmo a ser esboçado. Fui, en-

tão, brutalmente empurrado e lançado no interior do
carro 3.255 e levado ao 13º Distrito .Policial.
Lá chegando, o fiscal Silvino Pinto Cardeano,
frente ao Comissário, cinicamente Informou que o
atropelamento fôra um equivoco e, sem mais
explicações, retirou-se com o seu grupo,
proclamando haver cumprido a sua missão. O
Comissário, após verificar que era eu realmente um
motorista habilitado, dispensou-me imediatamente.
PROVIDÊNCIAS
Diante da repercussão na Câmara do. Distrito
Federal, mormente considerando que a calúnia do
atropelamento fôra extensamente divulgada, o Exmo.
Sr. Ministro da Justiça enviou carta ao Líder da
minha Bancada, Vereador Erasmo Martins Pedro,
informando que tomara conhecimento. da lamentável
ocorrência e recomendara ao Senhor Chefe de
Policia a abertura de rigoroso Inquérito.
No dia seguinte, o Senhor Chefe de Policia,
por telefone através de seu oficial de Gabinete, Dr.
Gualter de Azeredo Lopes, convidou-me a Identificar
em sua presença os guardas atrabiliários, o que
realmente fiz, dêle ouvindo, então, que seriam
exemplarmente punidos; acrescentei que a
penalidade deveria estender-se aos funcionários do
Serviço de rádio-comunicação da Inspetoria de
Trânsito, que negavam as imunidades dos
Vereadores e aos funcionários do Serviço de
Relações
Públicas
que,
tendenciosamente,
comunicaram em nota oficial um atropelamento que
não ocorrera, como poderiam testemunhar os
representantes da imprensa escrita e falada,
acreditados junto ao seu Gabinete.
Na última segunda-feira, dia 25 fui
surpreendido com as providências "enérgicas"
anunciadas pelo Senhor Chefe de Policia, que se
baseou no relatório do Delegado Olavo Rangel,
manifestamente contrário à verdade .dos.fatos,
comprazendo-se simplesmente em
contrapor
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às minhas informações a versão dos policiais e
outros funcionários do D. F. S. P. comprometidos no
desagradável incidente.
Daí a seguinte portaria:
"Gabinete do Chefe de Polícia.
Ref. Port.
Considerando que o fiscal g.c. Silvino
Pinto Cardeano, ao invés de inteirar-se de
uma situação confusa que se verificara na
via pública, pelo contrário, chegou ao local em
altas vozes ofendendo o motorista que se achava
envolvido no incidente;
Considerando que o g. c. Cardeano, como
graduado e Chefe do Serviço, jamais deveria ter
tomado a atitude intempestiva e irreverente incitando
ainda mais o grupo que se avolumava, declarando
que o motorista tinha cometido um atropelamento, o
que não era verdade, evidenciando, assim, seu
desconhecimento do verdadeiro motivo da detenção
do carro;
Considerando que o g.c. 933 – Hilário
Ruas agiu com o devido acêrto retendo o carro
sem licença do corrente ano e seu motorista
não apresentou a carteira de habilitação o que
constitui,
até
prova
em
,contrário,
contravenção (artigo nº 32 do Decreto-Lei nº 3.688,
de 2-10-1941) ;
Resolvo:
a) 1º suspender por 30 (trinta dias o g.c.
Silvino Pinto Cardeano, na forma do art. 210, item III
e atendendo à conveniência do serviço converter em
multa, nos têrmos do parágrafo único do artigo 205,
da Lei nº 1.711-52;
2.º Determinar a retirada do serviço externo do
g.c. Cardeano que demonstrou sua falta de
serenidade e atitude incompatível para tratar com o
público;
b) O g.c. Hilário Ruas não merece punição
alguma, visto ter agido dentro do regulamento e das
instruções em vigor.
Em 25 de maio de 1959. – Assinado: General
Amaury Kruel – Chefe de Policia".

Nessa portaria, da qual se depreende
completa desatenção à autoridade do Vereador,
condição que. é, aliás, omitida nos dois
considerandos, ressaltando-se apenas a irreverência
de um policial para com um "motorista", não se
efetivou uma punição justa ao fiscal Silvino Pinto
Cardeano ao qual seria imposta, inicialmente como
me prometeu o Senhor Chefe de Policia, uma
suspensão por trinta dias, agravada, por sua
solicitação, para noventa dias, pelo Excelentíssimo
Sr. Ministro da Justiça e posterior formação de
processo de exoneração dos quadros da Policia, por
não ter atributos mínimos de caráter e
responsabilidade para o exercício das funções de
agente da lei, por outro lado, ficaram impunes o
guarda Hilário Ruas, que demonstrou má fé,
iniciando assim um incidente desnecessário e os
demais funcionários do Serviço de Relações
Públicas e de Rádio-Comunicação da Inspetoria de
Trânsito.
CONCLUSÃO
Evidentemente, essas providências não me
desagravaram e estão muito aquém das que me
assegurou, pessoalmente, o Senhor Chefe de
Policia.
Nestas condições, resolvi denunciar a Vossa
Excelência, essa grave ocorrência, que constitui não
só a violência à minha dignidade pessoal mas
também injúria e menos-prêzo ao Poder Legislativo
da Capital da República, pelo desrespeito às
imunidades de um de seus membros,
Aguardo, portanto, confiantemente "data
vênia", as providências de Vossa Excelência, que se
fazem urgentes e necessárias, a fim de que sejam
resguardadas e respeitadas a Lei Orgânica do
Distrito Federal e a Constituição da República. –
Atenciosamente, Asa.
Osmar Rezende.
Sr.
Presidente,
aproveito
a
oportunidade
de
me
encontrar
na
tribu-
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na, para justificar o seguinte Requerimento:

Continua a hora do Expediente. Não há outro
orador inscrito.
SENADO FEDERAL
(Pausa).
Não havendo quem deseje usar da palavra,
Excelentíssimo Sr. Presidente:
passa-se à
Lux-Jornal, vitoriosa organização da imprensa
ORDEM DO DIA
brasileira, que sobre-maneira enaltece a nossa
capacidade de realização, completa, nesta data 31
O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto teve a
anos de fecunda atividade. Temos a satisfação, por discussão encerrada na legislatura anterior.
êsse motivo, de propor a V. Exa., cumpridas as
De acôrdo com o art. 323, § 2º, do Regimento
exigências do Regimento Interno desta Casa, seja Interno, a discussão deve ser reaberta.
consignado na Ata dos nossos trabalhos um voto de
Em discussão o projeto.
congratulações com o Lux-Jornal e a quantos
Tem a palavra o nobre Senador Lima
colaboram nessa organizaçao, que tão úteis e Teixeira.
relevantes serviços tem prestado ao País.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de
1958, em discussão, teve origem na Câmara dos
Justificação
Senhores Deputados, atendendo a Mensagem do Sr.
É o Lux-Jornal uma emprêsa que honra a Presidente da República datada de 1852. Levou,.
iniciativa particular no Brasil. Desde 1928, o seu portanto, sete anos para chegar à apreciação do
trabalho evidenciou a colaboração da imprensa com Senado da República.
os órgãos da administração, e com o Parlamento,
Desejo tecer algumas considerações sôbre a
Pioneiro, no. Brasil, do ,serviço de recortes de matéria, que obteve pareceres favoráveis das
jornais, que existe em todos os países. e em todos Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
os continentes, venceu o Luz-Jornal, especializando
O primeiro pronunciamento, da Comissão de
uma, equipe de mais. de 350 empregados, nesta Economia também foi favorável, À vista, porém, das
Capital, em São Paulo, Belo Horizonte e Recife, além informações prestadas pelo Sr. Mário Meneghetti,
dos Correspondentes,. onde quer que seja editado Ministro ;da Agricultura; que,:se manifestou contrário
um jornal diário. Está o Lux-Jornal filiado à ao projeto, reconsiderou a Comissão seu
Fédératíón Internationale des Bureaux. D'Extràits de pronunciamento anterior, pela sua rejeição.
Prense (PIBEP), entre :mais. de. quarenta
Bem razão tem o Titular da Pasta da
organizações congêneres ,de ,todo o mundo; É de Agricultura, Sr. .Presidente. Se a proposição fôr
justiça, pois, quando comemora. o seu 31º aprovada, como está redigida, vários Estados serão
aniversário, realçar-se a vitória do Luze-Jornal, que. sacrificados, a, começar pelo meu, a Bahia, cuja
tem, sabido elevar o nome do Brasil e honrar a economia sofrerá: a terrivel sangria de cêrca de
imprensa brasileira.
duzentos e oitenta milhões, de cruzeiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
O SR. MEM DE SÁ:.– Dá V. Exa. licença para
bem; Muito bem).
um aparte?
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda que
o nobre Senador Gilberto Marinho envie __________________
requerimento escrito.
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Creio que êsse perigo
está completamente afastado. Ao que sei, a. opinião
unânime do Senado é contra o projeto, de acôrdo
com o parecer da Comissão de Economia e com as
informações
do
Ministro
da
Agricultura,
especialmente por causa da elevação excessiva. da
taxa atualmente insignificante. Não creio, pois, que o
projeto seja aprovado,
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou, nobre
Senador Mem de Sá, alertando os colegas apenas
porque a matéria, segundo se lê do avulso, teve
pareceres favoráveis, exceto da Comissão de
Economia, de que fui relator.
O SR MEM DE SÁ: – Justamente a Comissão
Especifica.
O SR LIMA TEIXEIRA: – Os pareceres
favoráveis; porém, podem. causar dúvida. Colegas
que não acompanharam o andamento do projeto
talvez se louvem nesses pareceres e votem pela
sua:aprovação.
Senhor Presidente vou ler.os dados relativos à
arrecadação, por Estado, de acôrdo com a nova taxa
prevista, no projeto:
São Paulo...................................
Rio G. do Sul..............................
Paraná........................................
Minas Gerais..............................
Bahia..........................................
Pernambuco...............................
Espírito Santo.............................
Outros Estados...........................

Cr$
935.000.000,00
380.000.000,00
320.000.000,00
310.000.000,00
280.000.000,00
190.000.000,00
120.000.000,00
515.000.000,00

O total é de três bilhões ecinquenta milhões de
cruzeiros.
Sr. Presidente, ao relatar o projeto na
Comissão de Economia, dei a conhecer aos meus
Pares essa, mesma tabela.
A proposição foi considerada pelo Sr. Ministro
da agricultura desatualizada e, conseqüentemente,
inoportuna
a
sua
transformação
em

lei. O Sr. Mário Meneghetti, aduziu fortes
razões
que
justificam
plenamente
a
inoportunidade
da
matéria
e
fêz
um
apêlo no sentido de sua rejeição.
Não se pode deixar de reconhecer
os
fundamentos
apresentados
pelo
Ilustre
Titular
da
Agricultura
quando;
tecendo
considerações sôbre ser o projeto, oriundo de
proposição elevedas em 1952, isto é, há sete anos,
afirma,
"Se oportunidade teria tido então, o
mesmo não ocorrerá hoje, visto que, modificadas
as
condições
da.
política
econômica
no
"decurso de mais de um lustro, fenômeno
êste peculiar nas fases de transição por que
passam
os
países
em
franco
desenvolvimento industrial, perderá êle sua
manifesta objetividade".
Quando razões outras não houvesse,
bastaria atentar para o estipulado no, art. 6º
do PLC 40-57, que eleva a taxa de serviços para
3% sôbre o valor do produto, o que, é
desaconselhado, por todos os motivos, no momento
em que, obedecendo a determinações do
Senhor Presidente da República, as autoridades
federais,
com
a
coadjuvação
das
estaduais e municipais e das entidades de
classe;
envidam
os
maiores
esforços
visando
à
contenção
de
preços,
para
encontrar-se razões de sobejo a indicarem a rejeição
dêsse projeto de lei.
Sr. Presidente, para corroborar essas
opiniões o próprio Governador da Bahia, Sr. Juracy
Magalhães, a Associação Comercial do meu
Estado,
e
a
Federação
do
Comércio
dirigiram
veementes
telegramas
aos
representantes todos os Estados nesta Casa,
pedindo a rejeição do projeto, por não consultar
os interêsses da Federação brasileira.
Sr. Presidente, solicito de V. Exa. ao
submeter à proposição à votação esclareça
que embora outras comissões hajam emitido
parecer favorável a de Economia, a Comissão
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Específica, depois de ouvido o Ministério da
Agricultura,
foi
contraria
ao
projeto,
por
desatualizado. Apresentado em 1952, se aprovado
em 1959, proporcionaria aumento no custo dos
produtos alimentícios e das matérias-primas, o que
representaria desfavoràvelmente, numa, hora em
que devem ser evitados, por todos os meios, fatôres
que possam concorrer para o agravamento da
situação que atravessa o País. (Muito bem; Multo
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
(Pausa).
Não havendo mais quem queira usar da
palavra encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Ficam prejudicadas as emendas.
É o seguinte projeto rejeitado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 40, DE 1957
(Nº 2.460-D, de 1952; na Câmara dos Deputados)
Fixa normas para a classificação e a
padronização dos produtos alimantares e das
matérias-primas de origem vegetal ou animal e seus
subprodutos de valor econômico e revoga o Decretolei número 334 de 15 de março de 1958 e dá outras
providências.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º compete ao ministério da Agricultura
por
intermédio
do
serviço
de
Economia
Rural, classificar e padronizar os produtos
alimentares
as
matérias-primas
de
origem
vegetal ou animal e seus subprodutos e
resíduos de valor econômico, de modo a res-

guardar suas qualidades intrínsecas.
Parágrafo único. Visando igualmente ao,
mesmo objetivo, a padronização abrange, quando
necessário, os requisitos para beneficiamento,
embalagem, transporte, armazenagem e venda do
produto.
Art. 2º O Poder Executivo baixará as
especificações de cada produto visando sua,
classificação e padronização, ouvidos prèviamente
os órgãos interessados.
Art. 3º A classificação e a fiscalização do
disposto no parágrafo único do artigo 1º e os
trabalhos destas decorrentes são executados pelo
Serviço de Economia Rural, do Ministério da
Agricultura, à vista das especificações ou, mediante
delegação, por pessoas jurídicas, que disponham de
classificadores, e pessoal habilitados de instalações
julgadas satisfatórias pelo Ministério.
Parágrafo único, A delegação, concedida
sem ônus para os cofres federais, poderá ser
revogada a, qualquer tempo se assim convier ao
Ministério, sem que de tal ato decorra direito a
indenização.
Art.4º Compete ao Ministério da Agricultura,
por intermédio do Serviço de Economia Rural, nos
portos, e postos de fronteira, exercer a fiscalização
da exportação para o exterior do País de produto
padronizado, a fim de verificar se êste, corresponde
no momento, ao que constar do respectivo
certificado de classificação, e, bem assim, se foram
observados os requisitos a que se refere o parágrafo
único do artigo 1º.
1º Os produtos ainda não padronizados serão
igualmente objeto de fiscalização no que concerne
às especificações de requisitos mínimos de
qualidade e apresentação, fixados em portaria do
Ministro da agricultura para cada um deles.
§ 2º É proibido a exportação de produtos em
desacôrdo com os certificados de classificação e de
fiscalização em que não observarem os requisitos do
parágrafo anterior do parágrafo único do artigo 1º.
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§ 3º Dentro no prazo, improrrogável de 15
(quinze) dias, contados da data da expedição do
certificado de fiscalização o exportador enviará ao
importador a respectiva segunda via.
Art. 5º No desempenho de suas atribuições
fiscalizadoras, os funcionários do Serviço de
Economia Rural, do Ministério da Agricultura, tem
livre acesso aos armazéns, à zona portuária, aos
aeroportos, aos pátios ferroviários, aos, pontos de
carga ou descarga e a quaisquer meios de
transporte.
Art. 6º O Poder Executivo baixará as tabelas
de taxas destinadas a remunerar os trabalhos de
classificação e fiscalização, e os destas decorrentes
tendo em vista, em cada caso, o preço médio por
quilo, litro ou metro do produto FOB de 3% (três por
cento) a preço unitário.
§ 1º Por trabalhos executados mediante,
delegação concedida nos têrmos do artigo 3º, cabe
aos cofres da União 5% (cinco por, cento) das taxas
lixadas em cada caso, a título de fiscalização dos
serviços delegados.
§ 2º Quando o órgão classificador fôr
sociedade,cooperativa e não auferir renda de tais
trabalhos, ficará isenta do pagamento de
percentagem referida no parágrafo anterior.
Art. 7º As operações efetuadas na Bolsas de
Mercadorias e os contratos operosos cujo objeto
dêstes e daquelas, fôr produto, padronizado, devem
observar; quanto a êste, as especificações ao
mesmo correspondentes.
Art. 8º Só será permitido anuciar ou
expor produto padronizado com observância do
disposto nas respectivas especificações, bem como
criar novos tipos, classes, grupos e outras
subdivisões e requisitos nelas não previstos, desde
que não sejam anunciados ou expostos como tipos
oficiais.
Art 9º Será permitida a exportação de matériaprima ainda não padronizada bem como a de ti-

po ainda sem classificação de matéria-prima já
padronizada, desde que conste expressamente essa
circunstância de certificado de classificação ou
padronização.
Art. 10. As dúvidas suscitadas em virtude da
aplicação do disposto nos artigos 7º ou 8º, bem
como as decorrentes de, fiscalização por quaisquer
órgãos governamentais, serão dirimidas mediante
classificação, reclassificação ou vistoria, procedidas
pelos órgãos enumerados no artigo 3º à vista das
especifícações correspondentes ao produto.
Art. 11. O certificado de classificação ou
reclassificação expedido nos têrmos do artigo 3º, faz
parte integrante do contrato.
a) de compra e venda ou em falta dêste, de
qualquer outro ato, quando o produto se destine à
exportação para o exterior do País.
b) de depósito em armazéns gerais.
c) de penhor, quando o exigir o credor.
Parágrafo Único Compete ao interressado
juntar aos títulos e, documentos oriundos de tais
contratos ou atos, cópia autenticada do certificado,
quando exigida.
Art. 12. A inobservância das diaposições
desta. lei é punida com a pena de multa de Cr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr$ 50.000,00
(cinqüenta mil cruzeiros) sem prejuízo da ação penal
que couber.
§ 1º Aplicam-se as, disposições dêste artigo à
fraudes constatadas no País ou no exterior, cujo
objeto fôr produto compreendido nos artigo 4º e seus
§ 7º e 8º.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior,
havendo reincidência, fica ainda o infrator sujeito a
inabilitação para transacionar com o produto no
prazo de (seis) meses a 3 (três) anos.
Art. 13. O Poder Executivo fixará as condições
para o reconhecimento, a fiscalização e o
funcionamento de Escolas ou Cursos de.
Classificação de Produtos Agropecuários.
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Art. 14. São criados no Serviço de Economia
Rural, do Ministério da Agricultura, os Registros de
Exportadores, de Classificadores e de Escola ou
Cursos de Classificação de Produtos Agro-pecuários.
Art. 15. Compete ao Serviço de Economia
Rural, do Ministério da Agricultura, cobrar as
seguintes taxas nos Registros a que se refere o
artigo anterior.
I – De exportadores, por pôrto ou pôsto de
fronteira por que pretende exportar: Cr$ 15,00
(quinze cruzeiros) anualmente por produto,
subproduto ou resíduo de valor econômico.
II – De classificadores: Cruzeiros 100,00 (cem
cruzeiros) por diploma.
Art. 16. Dentro em 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da publicação desta lei, o Poder
Executivo baixará o respectivo regulamento.
Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados o Decreto-lei nº 894, de
15 de março de 1938, e as mais disposições em
contrário.
São as seguintes as emendas prejudicadas:
EMENDA Nº 1-C
Acrescente-se onde convier:
Art. As disposições da presente lei não se
aplicam à exportação do café, a qual continuará a
ser regulada pela Lei nº 1.779, de 22 de dezembro
de 1952.
EMENDA Nº 2

ao Arquivo. Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.
Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 195, de 1958, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial
de
Cr$
3.000.000,00,
como
auxílio
ao
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), tendo
Pareceres: (sob ns. 658, de 1958 e 182, de
1959), da Comissão de Finanças, favorável
ao projeto e contrário à emenda de Plenário.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto
teve a discussão encerrada na Sessão Legislativa
anterior. De acôrdo com o art. 323, §
2º, do Regimento Interno, deve ser reaberta a
discussão.
Em
discussão
o
projeto.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, ressalva da a
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação a emenda, que tem parecer
contrário.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Francisco Gallotti.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a emenda em votação é de autoria dos
eminentes Senadores Apolônio Salles e Novaes Filho.
Havendo o Ilustre Senador Apolônio Saltes terminado
seu mandato e não se achando presente o nobre
Senador Novaes Filho, como conheço o pensamento de
ambos, direi algumas palavras em sua defesa.

Ao art. 1º Acrescente-se o seguinte parágrafo,
que será o 2º, passando a 1º o atual parágrafo único:
§ 2º No que concerne à madeira, competem
ao Instituto Nacional do Pinho as atribuições
conferidas pela presente lei ao Ministério da
Agricultura,
O SR. PRESIDENTE: – O projeto __________________
que
acaba
de
ser
rejeitado
vai (*) – Não foi revisto pelo orador.
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Reporto-me à sessão de sexta-feira última,
quando foi aprovada emenda do nobre Senador
Fernandes Távora a projeto oriundo da Câmara dos
Deputados e que teve parecer contrário da douta
Comissão de Finanças.
Que se pede na emenda? O pequeno auxílio
de quinhentos mil cruzeiros para o Teatro Brasileiro
de Comédia, em Recife, instituição que muito vem
fazendo pelo aperfeiçoamento cultural da população
da Capital pernambucana.
Sr. Presidente, em nome dos nobres
representantes de Pernambuco, nesta Casa, e
lamentando não esteja presente o ilustre Senador
Novaes
Filho,
que,
estou
certo,
melhor
impressionaria o Senado com sua argumentação,
apelo para o Plenário no sentido de que aprove a
emenda em votação. (Muito bem).
SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda,
com parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 195, DE 1958
(Nº 3.827-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

lhões de cruzeiros), como auxílio ao Teatro Brasileiro
de Comédia (T.B.C.).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, em 9 de dezembro de
1958.
É a seguinte a emenda rejeitada.
EMENDA Nº 1
Acrescente-se, em seguida ao artigo 1º
"Art. É, igualmente, o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e.,
Cultura, o crédito especial de Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros), para auxilio ao Teatro de
Amadores, de Recife, Pernambuco".
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 178, de 1958, que modifica a letra "a" do
parágrafo único do art. 87, do Decreto-lei nº 2.821,
de 28 de. setembro de 1940, que dispõe sobre
as.sociedades por ações, tendo Parecer Favorável,
sob nº 129, de 1959, da. Comissão de Constituição e
Justiça:
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 135, DE 1959

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Nos têrmos dos artigos 212, letra I,
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
274,
letra
a,
do
Regimento
Interno,
de Cr$ 3.000.000,00, como auxílio ao Teatro e
requeiro adiamento da discussão do Projeto
Brasileiro de Comédia (T.B.C.).
de Lei da Câmara nº 176, de 1958, a fim
Congresso Nacional decreta:
de que sôbre êle seja ouvida a Comissão de
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado Economia.
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura,
Sala das Sessões, em 1 de junho de 1659. –
o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três mi- Ary Vianna.
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O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
O Congresso Nacional decreta:
voto do Plenário retiro o Projeto da Ordem do Dia
Art. 1º É aberto ao Poder Legislativo – Câmara
para audiência da Comissão de Economia.
dos Deputados, o crédito especial de Cruzeiros
44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de
Discussão única do Projeto de Lei da cruzeiros), para atender aos seguintes pagamentos:
a) ajuda de custo aos Deputados, relativa à
Câmara nº 17, de 1959 que abre, ao
Poder Legislativo – Câmara dos Deputados convocação extraordinária do Congresso Nacional,
e Senado Federal os créditos especiais de feita pelo Presidente da República, a partir de 16 de
Cruzeiros 44.000.000,00 e Cr$ 21.080.080,50, dezembro de 1958 – Cr$ 14.000.000,00 (quatorze
respectivamente, para pagamento de ajuda milhões de cruzeiros).
b) abono aos seus funcionários, na forma do
de Custo, abono diferença de vencimentos
e gratificação adicional. (incluído em Ordem concedido pela Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de
do Dia em virtude de dispensa de interstício 1959 – Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
concedida na. sessão anterior, a requerimento do Sr. cruzeiros).
Art. 2.º É, igualmente, aberto ao Poder
Senador Daniel krieger), tendo Parecer favorável (nº
Legislativo – Senado Federal o crédito especial de
190, de 1959), da comissão de Finanças.
Cr$ 21.080.080,50. (vinte, e um milhões, oitenta mil e
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
oitenta cruzeiros e cinqüenta centavos), para atender
Não havendo quem peça a palavra encerrarei aos seguintes pagamentos:
a discussão (Pausa)
a) abono aos seus funcionários, na forma do
Está encerrada.
concedido pela Lei nº 3.551, de 19 de janeiro de
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 1959 – Cr$ 18.923.400,00 (dezoito milhões,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
novecentos e vinte e três mil e quatrocentos
Está aprovado.
cruzeiros);
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
b) diferença de vencimentos Cr$ 1.797.715,90
Sanção:
(um milhão, setecentos e noventa e sete mil,
setecentos e quinze cruzeiros e noventa centavos);
c)gratificação adicional por tempo de serviço
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Cr$ 358.984,80 (trezentos e cinqüenta e oito mil,
Nº 17, DE 1959
novecentos e sessenta e quatro cruzeiros e sessenta
centavos)
(Nº 4.809-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Art. 3º Os créditos referidos nos artigos Iº e 2.o
serão automàticamente registrados pelo Tribunal de
Abre, ao Poder Legislativo – Câmara dos Contas.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Deputados e Senado Federal, os créditos especiais
de Cr$ 44.000.000.00 e Cr$ 21.080.080,50, publicação, revogadas as disposições em contrário.
respectivamente, para pagamento de ajuda de custo,
Primeira discussão (com apreciação preliminar
abono, diferença de vencimentos e gratificação da constitucionalidade, nos têrmos do art. 285 do
adicional.
Regimento Interno do Projeto de Lei do Sena-
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Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
do nº 71, de 1954, que dispõe sôbre o Plano de
Não há orador inscrito.
Valorização Econômica do Vale de São Mateus,
O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente,
tendo Parecer, sob nº 147, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa Senador Mendonça Clark.
emenda que vai ser lida.
O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr.
É lida e apoiada a seguinte
Presidente, Senhores Senadores, voltando ao
senado em virtude de se haver licenciado o nobre
EMENDA Nº 1
Senador Leônidas Mello, desejo, no meu primeiro dia
de trabalho, pedir a atenção da Presidência e de
Substitua-se o art. 4º pelo seguinte:
tôda a Casa, para dois projetos de minha autoria que
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução estão com o andamento muito lento.
desta lei, serão atendidas por verbas consignadas
O primeiro, o Projeto de Lei do Senado nº 25,
anualmente no orçamento da União, ou mediante de 1958, dispõe sôbre o pagamento de auxílios e
abertura de créditos especiais.
subvenções votados pelo Congresso. Na Comissão
de Constituição e Justiça, mereceu, do Senador
Lourival Fontes, parecer pela constitucionalidade. A
Justificação
partir, porém, de 21 de novembro de 1958, não mais
O projeto visa a um importante objetivo de foi possível localizá-lo.
desenvolvimento regional, qual seja o da valorização
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa
econômica do fértil e rico Vale do São Mateus e das proposição objetiva a moralização das subvenções e
regiões circunvizinhas, no Estado do Espírito Santo. dos auxílios. É dos maiores escândalos em matéria
A execução do Plano que o Poder Executivo de Orçamento federal.
deverá organizar para êsse fim, exigirá despesas
Elaborado em colaboração com o DASP e
que ainda não podem ser devidamente calculadas ou vários diretores de orçamento dos Ministérios, o
previstas. Assim é aconselhável que tais despesas projeto contém norma moralizadora. Tivesse
sejam atendidas por verbas consignadas no êle merecido a atenção do Congresso, talvez
orçamento da União, ou mediante abertura de os cofres nacionais, se houvessem beneficiado
créditos especiais solicitados pelo Poder Executivo.
com a economia de mais de meio bilhão de
A emenda supressiva do art. 4º é inspirada por cruzeiros.
essa razão e elimina qualquer motivo de alegação de
Sabem V. Exa. Sr. Presidente, e o Senado,
inconstitucionalidade do projeto.
que a lei permite a constituição de sociedades
Sala das Sessões, em 1º de junho de 1959. – beneficentes, com a simples apresentação de
Ary Vianna.
documentação que se resume na publicação da Ata
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o de eleição da sociedade, seu registro em Cartório o
projeto e a emenda (Pausa). Não havendo quem atestado da autoridade federal, à vista dos, simples
faça uso da palavra, encerro a discussão (Pausa).
papéis de sua existência. Com essa declaraEncerrada.
O projeto, com a emenda, volta à Comissão de __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
Constituição e Justiça.
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ção, o interessado registra a sociedade – muitas das
quais fastasmas. A seguir solicita colaboração de
alguns conhecidos no Congresso, os quais, por
vêzes, são enganados na sua boa fé.
De modo algum desejo incriminar os
Senadores ou Deputados, por emendas que hajam
apresentado
aos
Orçamentos
federais,
consubstanciando
dotações
para
sociedades
inexistentes. Já apurei, nesta Casa, a prática de atos
propositados para obter dinheiro para fins
inconfessáveis.
Sr. Presidente, o projeto a que aludo,
num de seus artigos, modifica ligeiramente a lei
anterior. Obriga a autoridade federal, antes de
atestar a existência da sociedade beneficente, que
declare haver visitado a instituição e observado seu
perfeito funcionamento. Em outra norma torna
autoridade federal ou estadual que fizer declaração
falsa quanto à existência dessas associações
passível de inquérito administrativo e punição
integral.
Se nos inteirarmos dos inquéritos, guardados,
referentes a associações inexistentes, feitos por
dignos servidores federais que tiveram a coragem de
dizer onde estavam mal empregados os dinheiros
federais, poderíamos calcular a economia para o
Erário em mais de quinhentos milhões de cruzeiros
por ano, justamente quando o Govêrno Federal cada
vez mais necessita de verbas para obras de
desenvolvimento.
É então; levado, o Executivo a incluir no Plano
de Economia, auxílios a instituições de caridade
verdadeiramente necessários à proteção do povo
brasileiro, o que lhes torna a existência precária se
não impossível.
Assim sendo, se fôsse votado ou emendado
e, posteriormente, acolhido pelos Deputados,
certamente os Congressistas já estariam advertidos
de erros que houvessem praticado em favor de
alguma instituição, inexistente.

Sr. Presidente, por estar informado de que o
projeto desapareceu no Senado, solicito sua
reconstituição, em face da importância dos
interêsses que defende.
Sr. Presidente, o outro projeto a que me referi
de inicio é o nº 41, de 1956, que altera o Regimento
Interno do Senado.
Pelo que sei não o apreciou a Comissão
Diretora.
Que dispunha êsse projeto de resolução?
Promovesse o Senado viagens pelo Brasil de
Comissões de Senadores, a fim de sentirem in loco,
o que ocorre no País.
Também êsse projeto, Sr. Presidente, não
constitui inovação. Faz-se, entretanto, mister que o
Senado da República tome conhecimento dos
problemas nacionais não só pela palavra do
representante da região, diretamente interessado,
como pelo testemunho de outros Senadores. Evoco,
a propósito, o exemplo da Escola Superior de
Guerra, que cursei por designação do Senado, em
1956. Viajávamos por todo o Brasil, percorríamos
todos os rincões de nossa Pátria e, assim, podíamos
verificar as necessidades daquelas populações, que
vivem longe da Capital Federal, colhêr seus apelos,
estudar seus problemas para melhor atendê-lo no
Rio de Janeiro.
No Senado Federal tôdas as Unidades
federativas estão igualmente representadas; motivo por
que, os Senadores, além da obrigação de pugnarem
pelos interêsses de seus Estados, devem velar por
todo o território nacional. Esta a razão porque estranho
não tenha sido até hoje pelo menos ao que sei,
debatida a razão, a conveniência dessas comissões.
Cabe ao Senado, numa hora grave como a que
atravessamos, sentir os problemas de todo o Brasil e
discuti-los, com a serenidade que nos é peculiar, no
propósito de colaborar com o Govêrno e, acima de
tudo, dar ao povo brasileiro a certeza de que, nesta Alta
Câmara, seus problemas não estão sendo relegados.
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Apelo para a Presidência desta Casa no
sentido de que se discuta a idéia, mesmo que seja
para rejeitá-la. O essencial é que se não a deixe
pendente. Prontifico-me, desde já, a prestar
esclarecimentos.
Sr. Presidente, não tenho sido feliz com meus
projetos. Até aquêle que cria Escolas-Hospitais –
obra do meu saudoso pai – e que mereceu a
aprovação unânime do Senado Federal, pelo que
fiquei devendo eterna gratidão aos meus Colegas,
desapareceu na Câmara Federal. Infelizmente,
apesar das diversas tentativas que fiz junto à
Comissão de Saúde e à Presidência daquela Casa,
há três anos não o consegui localizar. E não me
consta, Sr. Presidente, que a situação da criança
brasileira esteja resolvida, que não haja mais
crianças tuberculosas, débeis, necessitando de
alimentação; que tôdas as crianças brasileiras
estejam recebendo educação. A realidade é que
essas crianças, em face da carestia da vida da
inflação, estão sofrendo hoje mais que ontem, e,
provàvelmente, sofrerão amanhã, ainda mais
que hoje.
Sr. Presidente, minha primeira providência,
quando terminar esta sessão, será ir à Câmara
Federal solicitar do Sr. Presidente Ranieri Mazzilli,
oficie ao Senado sôbre a reconstituição do Projeto nº
24, de 1955. Não se compreende que projeto dessa
natureza, aprovado unânimemente por esta Casa,
com pareceres os mais belos e doutos, desapareça
sem que nenhuma providência se tome para localizálo. O mais grave é que foi desviado criminosamente.
Declaro sem mêdo de errar: o projeto foi desviado
propositadamente:
Lamento que ao ocupar em 1959, pela primeira
vez a tribuna do Senado, seja para reclamar
providências pela falta de andamento de vários projetos
de minha autoria. (Muito bem; Muito bem; Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Parece muito
grave
a
afirmação
da
tribu-

na, do nobre Senador Mendonça Clark, de que
projetos de sua autoria desapareceram.
O Regimento em vigor desde fevereiro
do corrente ano, estabelece no parágrafo 1º
do art. 323:
“Ao fim de cada legislatura, serão arquivados
os projetos de lei e de resolução do Senado em
primeira discussão, cabendo a qualquer Senador ou
Comissão requerer o seu desarquivamento em
Plenário, até o fim da primeira sessão legislativa
ordinária seguinte, quando se considerará definitivo o
arquivamento”.
Cabe, portanto, a S. Exa. na forma da Lei
Interna, a iniciativa de requerer o desarquivamento
do Projeto nº 25-56 e do Projeto de Resolução nº 4156.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente,
peço a palavra; para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Mendonça Clark, para explicação
pessoal.
O SR. MENDONÇA CLARK (para explicação
pessoal) (*): – Senhor Presidente, em 1957, quando
deixei a suplência de Senador o Projeto número 2556 encontrava-se em mãos do nobre Senador
Pontes,
que
se
manifestou
pela
sua
constitucionalidade na Comissão de Constituição e
Justiça.
Ao voltar ao Senado nesse mesmo ano, fui
informado de que a proposição havia sido distribuída
ao nobre Senador Lima Guimarães, a quem me
dirigi, pedindo andamento do processado.
Deixei novamente esta Casa e ao retornar,
procurei saber do projeto, informaram-me que estava
sendo estudado.
Em
atenção
aos
meus
Colegas
não
tratei
do
assunto
em
Plenário,
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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sempre na esperança de que fôsse êle incluído na
Ordem do Dia.
Ao voltar pela terceira vez a esta Casa, não
pude mais ficar indiferente à sorte da proposição. Eis
a razão do meu apêlo à Mesa.
Quanto ao projeto de resolução, informaramme que havia uma Comissão estudando a reforma
do Regimento Interno do Senado e que levaria em
consideração o assunto.
No ano passado, apelei para o ilustre
Presidente desta Casa, Senador Apolônío Salles,
pedindo a S. Exa. se interessasse pelo assunto.
Prometeu-me S. Exa. que o faria.
Em setembro do ano passado deixei o Senado
e agora fui convocado; daí não haver requerido o
desarquivamento. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda
requerimento do nobre Senador Mendonça Clark.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:

do

nº 11, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado
à conclusão do Centro Educacional de Maceió,
Estado de Alagoas, tendo Pareceres (ns. 23,
24 e 173, de 1959), das Comissões de: – Educação
e Cultura, favorável ao projeto e de Finanças,
favorável ao projeto e contrário às Emendas de
Plenário (1 a 3).
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 139, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cr$ 15.000.000,00,
destinado à Comissão Executiva do Monumento a
Joaquim Caetano da Silva a ser erigido na capital do
Território Federal, do Amapá, tendo Parecer
Favorável sob nº 181, de 1959, da Comissão de
Finanças.
ORDEM DO DIA
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 55
1 – Votação, em discussão única,
Projeto
de
Lei
da
Câmara minutos.

s36ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 2 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
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.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.

acham-se

Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O
Sr.
Terceiro
Secretário,
servindo
de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício
Do Gabinete Civil da
República, nos seguintes têrmos:

Presidência

da

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete Civil
Em 22 de maio de 1959.
Excelentíssimo Sr. 1º Secretário, Passo às
mãos de V. Exa., em anexo, as informações
prestadas
pelo
Departamento
Administrativo
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do Serviço Público, em atenção à solicitação da
Comissão de Serviço Público dessa Casa
Legislativa.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos de minha elevada estima e
consideração. – Victor Nunes Leal, Chefe do
Gabinete Civil.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO
SERVIÇO PÚBLICO

te físico e mental a que estão sujeitos em
decorrência do árduo trabalho desempenhado no
tráfego postal ou telegráfico.
6. Assim ao limitar a tais servidores o direito
de aposentarem-se após 30 anos de serviços,
implicitamente reconheceu a Lei nº 1.229, de
1950, que idêntico benefício não deveria ser
estendido aos demais servidores do Departamento
dos Correios e Telégrafos, por inexistirem
motivos
que
autorizassem
tal
concessão.
Falecem, destarte, razões que esteiem a medida
propugnada.
7. A estas considerações, cabe aduzir que a
aprovação do projeto daria ensejo a reivindicações
de outros grupos de servidores, o que seria de todo
inconveniente à administração, não só porque iria
desvirtuar a finalidade visada pela Lei nº 1.229, de
1950, tornando gracioso o benefício, mas, sobretudo,
porque viria aumentar o contingente de servidores
inativos ainda em condições de prestar serviços,
sobrecarregando os cofres públicos com as
nomeações
decorrentes
de
aposentadorias
prematuras.
8. À vista do exposto, êste Departamento é de
parecer que o projeto em causa não deve ser
convertido em lei.
Aproveito à oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha mais distinta
consideração. – João Guilherme de Aragão, DiretorGeral.
À Comissão de Serviço Público Civil
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido.
É lido e deferido o seguinte:

Nº 998.
Em 15 de maio de 1959.
Senhor Presidente,
Acuso o recebimento do ofício de 23 de abril
último em que Vossa Excelência transmite a
deliberação da Comissão de Serviço Público Civil
dessa Casa Legislativa, que solicita informações a
respeito do Projeto de Lei da Câmara nº 123, de
1958, bem como o parecer dêste Departamento
quanto à eqüidade, à conveniência e oportunidade
da medida propugnada.
2. Estabelece o projeto:
“Artigo 1º Aplica-se aos ocupantes da função
de Inspetor dos Correios e Telégrafos, o disposto no
art. 28 da Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950,
desde que a referida função seja exercida por
servidores postais ou telegráficos, de carreira não
burocrática”.
3. O art. 28 da Lei nº 1.229, citada, facultou
aos servidores do Departamento dos Correios e
Telégrafos
requererem
aposentadoria,
com
proventos integrais, desde que possuam 30 anos de
serviços efetivamente prestados no tráfego postal ou
telegráfico.
4. Visa o projeto estender aos ocupantes da
função gratificada de Inspetor dos Correios e
Telégrafos aquêle dispositivo do mencionado
REQUERIMENTO
diploma legal.
Nº 138, DE 1959
5. Verifica-se, por conseguinte que, ao permitir
redução de tempo de serviço para aposentadoria,
Requeiro à douta Mesa do Senado Federal seja
objetivou a citada lei conferir prêmio excepcional aos
servidores abrangidos, em virtude do desgas- solicitado ao Excelentíssimo Sr. Ministro das Re-
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lações Exteriores, as informações seguintes:
1º É verdadeiro o noticiário de que o Brasil
concederá um crédito de 30 mil dólares como ajuda
para a imigração de 700 russos brancos, refugiados,
que se encontram em Hong Kong?
2º À conta de que verba orçamentária correrá
êsse auxílio de 30 mil dólares?
3º Qual o auxílio das Nações Unidas como
colaboração com o Brasil, para a imigração dêsses
700 refugiados?
4º O Itamarati recebeu do Instituto Nacional de
Imigração e Colonização estudos feitos “In loco”,
sôbre a situação dessas 700 pessoas, tendo em
vista os interêsses do Brasil de receber imigrantes
úteis ao trabalho agrícola?
5º O Comitê Executivo Nacional do Ano
Mundial dos Refugiados, dispõe de que verbas para
a execução do seu programa de trabalho?
6º Qual a composição do referido Comitê
Executivo Nacional do Ano Mundial dos Refugiados,
e a que órgãos está subordinado no Brasil e no
exterior?
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – O Brasil, nesta última década,
caminhou a largos passos para a industrialização.
Não pode haver brasileiro, com os pés fincados
na realidade, que não aplauda a implantação
da era industrial, principalmente porque se
sabe que nenhum país poderá inscrever-se entre as
grandes e poderosas nações do mundo moderno,
sem que primeiro tenha atingido o estágio da
fabricação de suas próprias máquinas. Grave êrro,
no entanto, é empregar, como estamos fazendo,

todos os recursos nesse sentido, descurando e
relegando a plano inferior a nossa agricultura e
pecuária. Se as nossas indústrias são feitas
principalmente para atender aos reclamos das
nossas necessidades internas, é preciso igualmente
incentivar e desenvolver a lavoura, para que a nossa
economia não se torne uma economia capenga,
mas, pelo contrário, possa caminhar firmemente com
os dois pés: a indústria e a agricultura.
Quanto à agricultura muito se vem falando
sôbre os miríficos resultados que a Reforma Agrária
traria para o nosso País.
Reforma Agrária que seja cópia ou imitação das
lições de países estrangeiros, considero inteiramente
inadequada e até contraproducente para os nossos
interêsses. O problema, entre nós, não deve ser, pôsto
em têrmos de latifúndios. A nossa extensão territorial
tira boa parte do sentido do velho postulado dos países
europeus sôbre a Reforma Agrária, que é o da divisão
das terras. Esta tese para nós deve ser colocada em
plano secundário, sem embargo de ter os seus
seguidores entre aquêles que a aprenderam mos
velhos compêndios europeus e não souberam apanhar
o sentido da realidade brasileira.
Reforma de métodos Agrícolas
A nossa Reforma Agrária deve ser uma
reforma de métodos e de processos agrícolas. É
preciso, pelo uso das novas técnicas de
agricultura, tornar compensador o esfôrço do homem
do campo, barateando ao mesmo tempo, para o
povo, os preços dos produtos da terra. A
produtividade da lavoura é resultado não da divisão
das terras, o que é irrisório entre nós, mas
sim dos processos científicos de seleção das
sementes, da análise da terra, do cultivo mecânico e
motorizado, do financiamento da entre-safra, dos
silos e dos transportes. A não ser o café, que tem
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tido algum financiamento que é uma cultura
permanente e que sustenta a vida econômica do
País, poucos recursos financeiros são postos à
disposição de nossa lavoura e pecuária.
O Govêrno Federal, através de proteção
gritante, permite que, sob o pretexto da criação de
indústrias novas, meia dúzia de apadrinhados
afrontem a opinião pública com os escândalos
constantemente denunciados, desta Tribuna do
Senado, enquanto nega qualquer espécie de amparo
para desenvolver a agricultura e fomentar a pecuária.
Compare-se a soma de favores dispendidos para
criar a nossa indústria com os recursos postos à
disposição da lavoura e ver-se-á o resultado
esteriotipado na crise que atravessamos. Crise, em
grande dose, resultante do desnível de crescimento
entre a indústria e a agricultura. Indústria, lavoura e
pecuária precisam andar juntas, igualmente
amparadas a fim que vivam como vasos
comunicantes, porque o homem da terra, fraco e
sangrado nos seus parcos recursos não pode
comprar os produtos da indústria. Nas mesmas
condições que a retaguarda dos operários da cidade
é formada pelos trabalhadores do campo. A ação do
Govêrno deve chegar até êles, através da
dinamização da lavoura, integrando-os como parcela
viva e atuante, na construção de nosso progresso.
Mentalidade rural e exemplos de São Paulo
Governantes e governados devem educar-se
no sentido da formação de uma mentalidade rural de
sorte a restabelecer o prestígio da agricultura como
base da riqueza nacional.
O exemplo dessa compreensão ruralista
começa a ser dado pelo Governador Carvalho
Pinto, numa espécie de “mea culpa” da unidade
federativa que mais se industrializou no País. O
Governador de São Paulo está dando um sen-

tido novo às nossas realidades agrícolas através de
medidas práticas, que a opinião pública vem
recebendo favoràvelmente, conforme se pode
constatar pela maneira simpática como a imprensa
do País registra êsse comêço de Reforma Agrária.
Manifestações da Imprensa
Registro, portanto, em abono das minhas
palavras, as manifestações altamente lisongeiras dos
seguintes órgãos da nossa Imprensa:
“Correio da Manhã”
“As medidas postas em prática pelo Govêrno
do Estado, bem como as consubstanciadas em
projetos de lei encaminhados ao Legislativo, visando
estabelecer
condições
mais
favoráveis
ao
desenvolvimento da agricultura em São Paulo,
tiveram ampla e favorável repercussão entre as
classes da indústria paulista”.
“As aludidas providências governamentais,
dando forma a uma autêntica e bem elaborada
política de fomento e estímulo à produção rural,
foram alvo, durante a última reunião das diretorias
das entidades da indústria paulista, de vários
pronunciamentos, todos favoráveis é dos mais
elogiosos,
irrestritamente
reconhecedores
da
oportunidade e acêrto daquela política e medidas
postas em vigor”.
“Última Hora” (do Rio)
“Com
as
medidas
que
adotou
no
plano de abastecimento para São Paulo (a
principal é a isenção do impôsto territorial para a
pequena propriedade rural), o Sr. Carvalho
Pinto está sendo apontado como o iniciador da
Reforma Agrária”.
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“Diário de Noticias”
“Veja-se que o Governador Carvalho Pinto,
levado apenas pelo seu espírito público e
esclarecido senso de administrador e homem de
govêrno, antes de completar dois meses de
exercício do cargo está lançando as bases
de uma política a que chamaremos agrária,
da qual espera resultados verdadeiramente
revolucionários, em São Paulo, do ponto de
vista da produção agrícola, e com repercussão
sôbre o regime de trabalho e distribuição de
terras, bem como sôbre o seu aproveitamento.
Como quer que se julgue a iniciativa do
Govêrno paulista, que requer exame atento e
minucioso para poder ser avaliada em seu
exato alcance, o que desde logo, não se pode
negar é o seu caráter prático e de realização
imediata”.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência dá licença para um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com muita
satisfação, nobre Senador.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A forma
por que o atual Governador de São Paulo
iniciou a Reforma Agrária, é realmente prática.
Tenho, para mim, que se o Govêrno Federal ou
quem quer que seja, entender de promover a
Reforma Agrária, deverá, a exemplo daquele
governante, amparar primeiramente o pequeno
agricultor, isentando-o dos impostos e dando-lhe
terra para trabalhar. Essa a verdadeira base para
uma Reforma Agrária.
O SR. LINO DE MATTOS: – Registro,
cheio de ufania, a opinião altamente valiosa do
eminente colega e amigo, Senador Fernandes
Távora...

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não é
valiosa: representa apenas a opinião de um modesto
camponês.
O SR. LINO DE MATTOS: – ...entre aquelas
manifestações da Imprensa brasileira, a cuja leitura
estou procedendo. O aparte de V. Exa. fica
incorporado ao meu discurso, como contribuição das
mais valiosas. Justifica plenamente o plano
administrativo do Governador Carvalho Pinto com
relação à agricultura em. São Paulo.
“Tribuna da Imprensa”
“O Governador do Estado de São Paulo, com a
ajuda valorosa e dinâmica do Secretário da Agricultura,
iniciou neste Estado uma revolução agrária. De
propósitos altamente sociais, está ela bem acima de
simples tentativa de Reforma Agrária destinada a ficar
burocratizada nos gabinetes e Câmaras do Rio”.
“A revolução agrária de São Paulo é feita
(como se verá) de isenções fiscais à lavoura e
dinamismo, auxílios técnicos e probidade, ajuda
financeira e capacidade.”
“Manchete”
(Revista)
“Assim, na discrição do seu gabinete, o
Governador de São Paulo, com sua autoridade de
financista e administrador, está executando a maior e
mais decisiva experiência de Reforma Agrária no
País. Enquanto muitos falam, êle realiza.”
“A Tribuna”
(Santos)
“As novas bases de financiamentos agrícolas
concedidos pelo Banco do Estado de São Paulo
continuam a encontrar boa repercussão junto às
classes produtoras.”
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“Êsse aumento, da ordem de 40 por cento em
“São Paulo, por mérito e ação do Governador
média, foi tomado como uma reafirmação de que o Carvalho Pinto, define perfeitamente os seus
Banco do Estado se dispõe à proporcionar, de fato, problemas econômicos e administrativos, sem
assistência às atividades agrícolas.”
recorrer a preliminares demagógicas e sem perder
tempo com o enunciado de promessas falaciosas.
“O Tempo”
Tudo muito prático, objetivo e preciso, como convém
a um Govêrno sério e devotado à promoção do
(São Paulo)
bem”.
“Delineia-se, claramente, a política agrária do
“Diário Popular”
Govêrno do Estado, com medidas concretas e
acertadas em favor da agricultura. Inicialmente, a
“O Governador Carvalho Pinto recebeu,
rêde de armazéns e silos com que serão dotados ontem, a visita de Prefeitos, Presidentes de Câmaras
pontos estratégicos do Estado ou, mais pròpriamente Municipais e lavradores da zona do Estado
as regiões geo-econômicas ligadas às atividades denominada “Eixo Cafeeiro da Noroeste.”
agrárias de S. Paulo.”
“Ouvindo atentamente as exposições que
foram feitas, o Governador observou que a “luta
“A Gazeta”
também era sua. E nela, já sou veterano. Há sete
anos que me acho neste combate e alguns dos
(São Paulo)
males que agora repontam eu os havia previsto”.
Apontou a seguir o nocivo confisco cambial como o
“Tema dos mais fascinantes volta a agitar grande culpado pela situação em que se encontra a
parlamentos, imprensa e opinião pública do País: o economia nacional.”
da Reforma Agrária.”
“Coube, entretanto, ao Governador Carvalho
“O Estado de São Paulo”
Pinto – com singeleza e objetividade – gizar o
primeiro passo para o evento daquela medida
“Os agricultores de S. Paulo não podem deixar
extraordinariàmente importante para os destinos do de se rejubilar com as recentes declarações do
País.”
Governador de São Paulo e, sobretudo, com as
providências que S. Exa. vem tomando,
“Correio Paulistano”
tôdas elas relacionadas com os altos interêsses da
agricultura.”
“Sem atroar os ares com a enfática
proclamação de que urge proceder à Reforma
Devoção maternal pela lavoura
Agrária – como fazem uns tantos políticos destituídos
de substância – o Governador Carvalho Pinto
A preocupação unânime da Imprensa em
preparou projeto de lei e traçou planos de ação que realçar a questão da Reforma Agrária, mostra
significam profunda transformação da agricultura de que a agricultura tem, para nós brasileiros,
São Paulo, a qual reveste, no quadro da agricultura um sentido de alta devoção maternal. O trabalho
nacional, uma importância enorme.”
da terra é que tem sustentado, durante tôda
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a nossa vida econômica, o ritmo do nosso progresso.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
Governador
Carvalho
Pinto
compreendeu
perfeitamente o processamento da Reforma
Agrária. Não basta entregar a terra ao colono que
não sabe manejar os instrumentos agrícolas; e nem
os possui; é preciso, sobretudo, auxiliado
financeiramente. Sem dinheiro não é possível fazer
agricultura. O Governador de São Paulo, libertando
os pequenos agricultores dos impostos exagerados,
que matam, em geral, a agricultura, no seu
início, e abrindo-lhes um crédito que os habilite a
movimentar sua pequena propriedade, S. Exa.
constituiu a verdadeira base de uma Reforma
Agrária. É por onde todos devem começar. Portanto,
todos os louvores ao grande Governador de São
Paulo.
O SR. LINO DE MATTOS: – Estamos,
ainda uma vez, perfeitamente concordes. A
reforma a que me venho referindo e que o
Governador Carvalho Pinto está realizando
em São Paulo, sem demagogia e sem alarde,
é mais uma reforma de métodos agrícolas,
habilitando os lavradores, através de financiamentos
e outras providências, a aproveitar melhor
suas terras, fazendo com que produzam mais e
mais barato.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Fazendo
com simplicidade aquilo que outros querem realizar
complicadamente.
O SR. LINO DE MATTOS: – Exato. Concluindo,
Sr. Presidente, direi que á agricultura devemos
devolver em dinheiro, em carinho, em recursos, em
boa vontade e compreensão governamental, tudo

o de que necessita para continuar fazendo a
grandeza de nossa Pátria. (Muito bem. Muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Mais uma vez,
a principal economia de meu Estado traz-me à
tribuna, na defesa de dois de seus produtos que, mal
ou bem, vêm mantendo o equilíbrio daquela região.
Refere-me, Sr. Presidente, e é quase óbvio, à
juta. Desta vez, com pequena digressão pela castanha,
a noz do Brasil, impròpriamente chamada castanha do
Pará, pois é riqueza de tôda a região amazônica.
Ao final do meu discurso de ontem, tecia loas
e levantava hosanas ao Instituto do Açúcar e do
Álcool, que, pela Resolução nº 380, de 25 de maio
último, abrira novo motivo para exportação de um
dos produtos que acabo de enumerar.
Sim, Sr. Presidente. Se a Resolução do I.A.A.
determina que tôda a exportação do açúcar Demerara
o seja em sacaria de juta brasileira, forçosamente,
haverá exportação indireta, já que, conforme estou
seguramente informado, o açúcar exportado em
sacaria dessa fibra sofre o aumento de 2 a 3 dólares
por tonelada. O raciocínio é fácil. Se os compradores
elevam dessa quantia o açúcar ensacado em juta, está
mais do que claro que estão incluindo, nesse aumento,
o preço mais alto da própria juta. É, justamente, uma
forma indireta de exportação.
Desejo, entretanto, para tornar rigorosamente
verídico,
retificar
alguns
algarismos
que
citei, na ocasião, de oitiva, pôsto que só
agora me veio às mãos o Plano de Defe__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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sa da Safra de Açúcar de 1959 e 1960.
Dissera eu, Sr. Presidente, que o contingente
de sacas de açúcar seria de dez milhões de
unidades, o que equivalia, aproximadamente, a cinco
milhões de quilogramas de juta. Verifico, porém; nos
dados oficiais, que não se trata de dez milhões, sim
de seis milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e
trinta e oito sacas de açúcar, o que equivale,
aproximadamente, três milhões, cento e cinqüenta
mil toneladas de fibra.
Feita a retificação, já que os bons fados nos
auxiliam, volto a assunto antigo, para atualizar os
dados referentes à fibra amazônica, que me
chegaram através de estudo remetido pela
Associação Comercial do Amazonas, o qual, em
certo trecho, diz:
"Estando em início de colheita a safra da juta,
cujo exato montante ainda não pode ser definido,
nada obstante admitir-se que não será inferior à do
ano agrícola de 1958, apresenta-se para os
produtores e exportadores dessa fibra o grave
problema de sua colocação nos mercados
consumidores do Sul do País, oriundo de obstáculos,
que precisam ser urgentemente removidos a saber:
a) o preço fixado pela Comissão de
Financiamento da Produção, que é da ordem de Cr$
13,00 para o industrial e de Cr$ 21,00 para o
agricultor;
b) a existência de um estoque de cêrca de
16.000 toneladas, em poder do Banco do Brasil,
funcionando como freio a quaisquer possibilidades
de venda da nova safra a preços compensadores."
Sr. Presidente, são unânimes as opiniões
dos conhecedores do assunto no meu Estado
cujo ponto de vista os jornais de Manaus publicaram.
Todos, a una vocce, condenam frontalmente
a Resolução da Comissão de Financiamento,

que não levou em consideração a diferença de preço
entre o produto do Pará e o do Amazonas, por dois
motivos essenciais: primeiro, pela distância entre os
dois centros – Pará e Manaus – cêrca de mil milhas;
segundo – porque os impostos que recaem sôbre a
juta amazonense são muito maiores que aquêles que
recaem sôbre a juta paraense.
Dirão que se trata de problema interno do
Estado; que o Estado do Amazonas deve reduzir o
impôsto, para que os dois centros se equiparem no
preço da juta.
É o apêlo que faço ao Govêrno de meu
Estado. Estude a possibilidade de baixar a pauta do
produto, com o que, certamente, o Estado muito
lucrará.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O problema
da juta tem-me feito pensar que não é possível
endireitar a agricultura, no Brasil. Comprávamos juta
indiana, gastando as nossas divisas, fazendo
enormes sacrifícios, porque a indústria exigia a fibra
para tecelagem. Vieram os japonêses e nos
beneficiaram, entregando-nos a cultura da juta que
aqui iniciaram, numa produção não sòmente grande
para o nosso consumo, como, também, para
exportação. Não sei por que os negócios de juta não
vão para diante. V. Exa., desde que chegou nesta
Casa, evidencia, constantemente, as desgraças que
pesam sôbre êsse produto; e não vejo tomar-se
qualquer providência no sentido de defender essa
cultura, que deveria ser uma das fontes de renda do
País. Gostaria que V. Exa. me explicasse o que está
impedindo o progresso da juta, em nossa Pátria.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Exa. Procurarei, dentro da humildade dos
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meus recursos, explicar essa fôrça poderosa que
proíbe tenha a juta já alcançado o seu verdadeiro
lugar na economia da região.
Sabe V. Exa. que o volume de todos os
negócios de juta, na região, mal chegam a um bilhão
e quinhentos milhões de cruzeiros, o que, no
Balanço geral dos negócios da Nação, representa,
apenas, uma gota dágua.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em todo
caso, é contingente apreciável.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Penso que os
técnicos, as autoridades encarregadas da defesa da
economia nacional não se ativeram, devidamente, ao
problema da juta, que deixou de ser uma experiência
de agricultura racionalizada – a primeira, aliás,
naquela região – para ser o sustentáculo da
economia de um Estado, que é exatamente o do
Amazonas.
Tenho a impressão, portanto, de que a minha
voz não tem sido ouvida, já pela própria debilidade,
já porque o volume dos negócios da juta perde-se no
montante dos negócios do País.
Não obstante, prometo, nobre colega Senador
Fernandes Távora, que continuarei a clamar por
medidas de benefício à juta amazonense. Em
verdade, honra seja feita, em dados momentos
temos recebido apoio para diversas providências,
logrando não desapareça completamente o produto.
Entre êsses atos, merece citada a fixação dos preços
para a safra anterior, os quais, embora já
desatualizados, tornados insuficientes pelo aumento
do custo de vida, representaram, naquela ocasião,
uma verdadeira bóia lançada a náufragos
ameaçados de perecer.
Às vêzes, – e V. Exas. o sabem melhor que eu
– um auxílio insignificante, um pequeno amparo
resulta na salvação de um contingente imenso de
medidas econômicas capazes até de soerguer uma
região como aquela.

O segundo motivo, nobre Senador Fernandes
Távora, é a desmesurada ganância, a falta absoluta
do desejo de repartir lucros, daqueles que detêm a
parte industrial do produto. Posso afirmar a V. Exa.,
por exemplo, que um quilograma de tela de juta pode
ser exportado e vendido a oitenta cruzeiros, e essa
mesma juta in natura, como matéria-prima, mal
chega aos vinte e oito cruzeiros.
Sr. Presidente, ao defender desta tribuna,
interêsses que ligavam os produtores aos industriais,
fi-lo com a mesma boa vontade com que defendi
os industriais, pois, a essa altura seus interêsses
eram idênticos. Foi quando iniciamos a campanha
da sacaria de juta para o açúcar Demerara,
tornando realidade pelo Instituto do Açúcar e do
Álcool.
O terceiro motivo é a falta de financiamento.
Sabem os nobres colegas que, na generalidade, um
juticultor apenas amanha um hectare de terra, que
produz,
aproximadamente,
mil
e
duzentos
quilogramas. Vendido o produto a dezoito cruzeiros o
quilograma sua renda bruta não irá além de
Cruzeiros 21.600,00 em um ano. Dêsse modo aufere
lucros muito abaixo do salário mínimo da região que,
de Cr$ 2.900,00 foi elevado agora, para Cr$
4.400,00.
Perguntará o Senado: que fôrça prende êsse
homem à terra, ganhando quase metade do salário
mínimo? É o milagre da juta, Senhores Senadores. É
o prazer do caboclo de ver crescer o que plantou; é a
renovação da mentalidade agrícola do País,
mentalidade que está inspirando, como acabamos de
ouvir do eminente representante de São Paulo, o
Governador Carvalho Pinto, quando procura
transformar sua terra num Estado agrícola, depois de
ter sido um Estado industrial.
É um ato de contrição de São Paulo, por
haver feito pela indústria o que não fêz pela
agricultura.
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Essas são as três razões importantes, entre as
quais se destaca a falta de financiamento. Sabem os
Senhores Senadores das dificuldades com que luta o
pequeno juticultor para obter um pequeno
empréstimo. A papelada exigida, a documentação e
o número de viagens que tem de fazer, do seu jutal
ao Banco da Amazônia ou ao Banco do Brasil, é
para desanimar o mais persistente, aquêles que
tenham mais fé na sua profissão.
Quando ouço falar em Reforma Agrária,
assusto-me. Agrônomo, sem quase ter usado a
profissão, desviado que fui para o magistério e,
posteriormente, para a política – essa devoradora de
vocações – tenho feito pelo meu Estado, na parte da
sua incipiente agricultura, tudo aquilo que possa fazer
um homem desajudado de tôda e qualquer experiência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sou
testemunha do esfôrço hercúleo de V. Exa., em prol
da agricultura da Amazônia, mas lamento que não
tenha nenhuma eficiência perante o Govêrno. Se o
Executivo atendesse aos reclamos de V. Exa.,
acredito que a questão da juta já estaria resolvida
razoàvelmente. Vejo, entretanto, que continua
insolúvel.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Exa., mas não comungo da mesma opinião.
Tenho conseguido algum amparo para as medidas
desejadas. Entre elas, relembro a que foi tomada
com o fim de salvar um produto que iria,
irremediàvelmente, por águas abaixo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Os
amparos do Govêrno do Brasil são como
aquela história que V. Exa. deve conhecer: um
ébrio, tentava montar o cavalo. Não o conse-

guindo, suplicou: "Valei-me, Mãe de Deus; fazei
com que eu possa montar êste cavalo". Deu
um pulo, e foi cair do outro lado do animal.
Exclamou: "Assim foi demais, Mãe de Deus". Às
vêzes, os amparos do Govêrno do Brasil são dêsse
tipo.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Não comungo,
inteiramente, a opinião de Vossa Excelência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência tem razões políticas para pensar ou,
pelo menos, dizer diferentemente; mas a verdade
é muito simples. A juta foi-nos presenteada
pelos japonêses. É no entanto, um trabalho do
caboclo simples, que constitui a mão-de-obra
mais barata que se pode imaginar. O transporte
fácil, a água, é o mais barato de todos.
Temos necessidade da juta. Por que sempre
um empecilho, uma dificuldade, um transtôrno,
a fim de que essa indústria não vá para a
frente?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Enumerei três
dêsses motivos que me pareceram essenciais.
Haverá outros, mas não de molde a desencorajar
um homem como eu, que veio para esta Casa
com o firme propósito de, pelo menos, encaminhar
êsses problemas, porque os conhece desde a
fase inicial, desde que surgiram do solo as
cinco primeiras plantinhas que o japonês conseguiu
salvar.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradeço a
explicação que se dignou dar-me; e peço-lhe
desculpas pelo tempo que lhe tomei.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – V. Exa. não tem
que pedir desculpas, mesmo porque, neste caso, o
tempo foi útil com os seus esclarecimentos.
Prossegue a Associação Comercial nos seus
comentários sempre muito judiciosos:
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"No primeiro caso..."
– com referência ao preço fixado pela Comissão de
Financiamento –
"...foge ao mais elementar raciocínio admitir-se
que a nova safra de juta, atingida em seus custos de
produção, pela elevação do salário-mínimo, nesse
Estado, de Cr$ 2.900,00 para Cr$ 4.400,00, e pelo
aumento geral do custo de vida no País, possa ser
vendida pelos citados preços".
Pelos preços atuais que não foram majorados
na mesma proporção dêsse mesmo custo de vida.
"Em presença dessa conjuntura, é óbvio que a
juta da nova safra não poderá ser paga ao agricultor
por menos de Cr$ 18,00, em lugar de Cruzeiros
13,00..."
Essa parte foi respeitada pela Comissão de
Financiamento. Daí o meu desânimo não ser total, já
que, a própria Comissão errou quanto à fixação do
preço do exportador.
Vejo-me, agora, envolvido na defesa de uma
parte que jamais pensei defender, qual seja o
exportador, pois só o fazia com relação ao produtor.
Sou, forçado a fazê-lo pela evidência dos fatos, pela
soma que aqui fiz de tôdas as despesas que carreta
um quilo de juta, desde que sai da mão do produtor
até ser exportado.
Por que tomei a atitude de defender o
exportador?
Porque
se
o
exportador
não
tiver
compensação de seu trabalho, forçosamente tomará
uma das duas decisões: pagar Cr$ 16,00, em vez de
Cr$ 18,00, ao produtor, a fim de obter a margem
necessária para continuar no serviço, o que é um
crime; ou desinteressar-se pelo financiamento, o que
será a derrocada. Êle é o verdadeiro financiador. O
juticultor não conhece outro, porque os bancos são
da espécie que sabemos.

Nesse caso, o exportador desinteressa-se e,
de qualquer forma, o produtor é abandonado,
embora não se trate de riqueza nascente no País,
pois já é realidade, uma vez que supre todo o
consumo nacional e até precisa se exportar.
É êsse um dos pleitos que tenho feito
constantemente nesta Casa e que me traz, ainda
desta vez, à tribuna.
Essas duas hipóteses são contra o que
desejamos: o florescimento dessa nova espécie de
agricultura regional.
Repito, Sr. Presidente, a leitura dêste período:
"Em presença dessa conjuntura, é óbvio
que a juta da nova safra não poderá ser paga
ao agricultor por menos de Cr$ 18,00 em vez de
Cr$ 13,00, que foi o preço mínimo fixado pela
Comissão de Financiamento da Produção, para a
safra de 1958, nem poderá ser entregue às
indústrias por preço inferior a Cr$ 30,00 por
quilograma.
Aquém dêsses limites para a compra da juta
aos produtores e sua venda aos industriais, não há
solução que atenda aos interêsses da produção,
embora considerados êstes como estrito problema
da sobrevivência das populações que se entregam a
sua lavoura.
No que respeita aos estoques existentes em
poder do Banco do Brasil, vale considerar que a
presença dêsse enorme volume de fibra na área
econômica do seu consumo opera como um freio da
procura dessa matéria-prima junto às fontes de
produção.
Na realidade não há por que recorrer aos
exportadores de juta da Amazônia, para obtenção de
novos suprimentos, quando os jutifícios têm, ao
alcance da mão e na medida de seu consumo diário,
as quantidades de fibra de que necessitam".
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Pouco interessa, portanto, aos jutífícios,
aos industriais de juta, soluções diferentes, já
que o Banco do Brasil, tendo comprado o produto
e mantendo-o em estoque, pode aceitar, a
qualquer hora, dos industriais, e sem delonga, sem
trabalho, entrega a juta ao preço que lhe fôr
conveniente.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pode V.
Exa. dizer-me qual foi o auxílio que o Govêrno
Federal já deu à juta?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Essa parte
importaria, talvez, maiores pesquisas e outro
discurso. Entendo, entretanto, que o grande auxílio
dado à juta pelo Govêrno foi a fixação de preço
mínimo para a safra de 1957. Naquela altura,
depois de longa luta em São Paulo, nos corredores
do Ministério da Fazenda e na sala da Comissão
de Financiamento da Produção, conseguiram-se
preços que fixaram o homem à terra,
proporcionando, portanto, permanência no meio do
trabalho.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não deixa
de ser um grande auxílio. Quanto à exportação e ao
transporte, que fêz o Govêrno?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – O Ministério da
Agricultura, por exemplo, que é o segundo estágio de
auxílio material, está caminhando, não com a
celeridade desejada – já que a queremos o mais
ràpidamente possível – porém com interêsse
pela classificação, o que é importante, visto que
uma classificação inadequada desmoraliza o
produto e impede bons resultados no sentido
econômico.
Por outro lado, os financiamentos aos
juticultores têm auxiliado. Não na base
desejada por nós, talvez por um defeito
do Regulamento dos Bancos e não em
decorrência da má vontade do Govêrno.
V. Exa. sabe que um negócio de um milhão e
quinhentos mil cruzeiros é insignificante no volume

orçamentário da Nação. Tenho a impressão de que
os técnicos não projetaram convenientemente sua
atenção sôbre o problema, a fim de encontrar a
fórmula feliz de resolvê-lo.
A meu ver, as sugestões que venho
apresentando há longos meses, se tomadas
convenientemente e na oportunidade, solucionariam
a questão.
Ainda ontem, ouvimos na Comissão Especial
da Política de Produção e Exportação, uma
exposição, muito interessante, feita pelo Dr. Miguel
Osório de Almeida, economista, Coordenador Geral
do Conselho do Desenvolvimento sôbre o trabalho
dêsse órgão no sentido de desenvolvimento
econômico do País, principalmente no que concerne
a exportação. Formulei-lhe várias perguntas e
cheguei à conclusão de que, para conseguirmos
vencer a estagnação da nossa situação atual, temos
que trabalhar febrilmente, porque, do contrário,
haverá o perigo até de uma diminuição do nosso
potencial de desenvolvimento.
Sempre tendo em vista a fibra, que defendo
aqui há tanto tempo, fiz várias perguntas a êsse
técnico, relativamente à exportação; e concluí que
como medida essencial, no rumo, vamos dizer, da
finalidade do Conselho de Desenvolvimento,
deveríamos interessar os países que tenham
conosco efetiva comunhão de pensamentos e ideais
políticos e democráticos, trazê-los até nós, para,
então, estudarmos o que, produzido por nós, possa
ser colocado nas suas áreas, como, por exemplo, os
Estados Unidos, que consomem seiscentos milhões
de quilogramas de juta e a compram do Paquistão.
Dirão os Senhores Senadores: há uma engrenagem;
há um organismo chamado GATT; há as tarifas e
acordos internacionais.
Pergunto:
não
deveríamos,
entretanto,
quebrar um pouco a rotina, enveredar por
um ramal, que não ofenda, e levar à própria
América
do
Norte
a
oferta
concreta
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de que, de um ano para outro, poderemos produzir o
dôbro de fibra, com o mesmo homem; com o mesmo
braço?
Essa parte é importante – o caboclo cultiva
apenas um hectare, por safra; mas poderá obter
produção de dois, desde que lhe seja facilitado
financiamento.
Como o Senado sabe, a produção de juta, no
Brasil, é primária; não há máquinas, a não ser uma
pequenina, para plantar. Os descortiçadores, de que,
aliás, já fiz a apologia; pedindo o apoio do Govêrno
para sua aquisição, por intermédio do Ministério da
Agricultura, certamente, serão fornecidos, dada a
expressão do produto. Nada disso, porém, se
encontra, ainda, naquela região, a não ser o trabalho
manual. Assim mesmo, o pobre do caboclo pode
produzir o dôbro, repito. Os Estados Unidos, que
consomem seiscentos milhões de fibra, comprada no
Paquistão, podem, de uma hora para a outra, perder o
seu mercado abastecedor, porque aquêle País,
encravado num caldeirão de fogo, corre o risco de
tornar-se inacessível, impedindo a obtenção de
produto, hoje essencial, porque é em sacaria que se
transportam cereais. Numa hipótese um tanto
exagerada, poder-se-ia, até, dizer que a juta é produto
estratégico, porque, em sacos, é que se levaria, por
exemplo, grande parte do aprovisionamento dos
soldados nos campos de batalha.
Sr. Presidente vim à tribuna para interpretar o
trabalho, o estudo da Associação Comercial, que
tenho em mãos, redigido depois de conhecida,
no meu Estado a solução parcial, que deu ao
problema a Comissão de Financiamento da Lavoura,
fixando preço para os exportadores de forma tal
que os obriga a praticar escamoteação, fraude,
ou, então, a abandonar, completamente a agricultura
da juta. A escamoteação seria naturalmente, pagar
menos dois cruzeiros ao juticultor. Talvez seja

êsse o motivo principal por que me encontro na
tribuna.
Não creio que o exportador vá deixar um
negócio, um comércio tradicional, se tem ainda o
recurso de desapertar para a direita – como se diz na
tropa – isto é, para o lado do juticultor.
Tenho para mim, portanto, que o que se dará
será isso: o juticultor vai vender por 16 cruzeiros e o
exportador ganhará 12, e, assim, continuará nesse
gênero de trabalho.
Leio, Sr. Presidente, o ofício da Associação
Comercial de Manaus:
"Com essa medida, ficará assegurada a
colocação satisfatória da nova safra, sem que o
industrial de tecelagem de juta sofra qualquer
prejuízo, uma vez que o quilograma de juta,
convertida em tela ou sacaria...
– nesse ponto, peço a atenção do Senado,
pois, nesse mesmo sentido, já falei –
...já está sendo vendido por cêrca de 90
cruzeiros, o que assegura ampla margem de lucro
aos jutifícios".
Por essa razão é que os jutifícios – já
os defendi, anteriormente, numa emergência,
quando se equiparavam ao produtor – se esquecem
que não é excessivo o preço de 30 cruzeiros,
porque já estão vendendo a tela a 90 cruzeiros,
com margem de lucro, Sr. Presidente, duas
vêzes maior do que a alcançada já não digo pelo
produtor, mas pelo exportador; quer dizer, cinco
vêzes mais o preço por que sai a juta do barranco do
rio.
Parece-me, portanto, que o caso merece a
atenção dos nossos homens públicos, principalmente
daqueles que integram os grupos de trabalho,
tão em moda, que procuram soluções rápidas
e eficientes para os problemas que afligem o
País.
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Senador, por exemplo, do meu porte, modesto
nas suas digressões, tem que se preocupar nesta
Casa com o problema de uma simples palha.
O SR. MEM DE SÁ: – O problema da juta,
embora regional, é de suma importância, pois tem
grande significação nacional.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre
Senador Mourão Vieira tem sido batalhador
incansável na defesa dos interêsses não só do
Amazonas, mas de tôda a região.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Muito obrigado;
falo sinceramente e não para provocar as
demonstrações de simpatia ditadas pela gentileza
dos nobres colegas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Perguntaria
ainda a V. Exa. qual a diferença entre o preço da juta
indiana e o da produzida no Amazonas?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Era pergunta que
já esperava fôsse feita.
Uma vez concedido o câmbio livre – aspiração
de que tratarei também neste Plenário, não hoje
porque o tempo possìvelmente não mo permitirá,
mas em outra oportunidade, a juta brasileira poderá
ser adquirida nos jutifícios a preço mais baixo que a
juta indiana.
Atualmente, com o câmbio para exportação a
noventa cruzeiros – o que torna quase impossível
exportar a juta pelo confisco – já tem ela preço igual
ao da indiana. O principal benefício que a medida
traria seria a fixação de um povo até hoje nômade.
O nobre Senador Fernandes Távora, que
conhece os seringais e os castanhais sabe que os
que dêles vivem se locomovem de acôrdo com as
safras: ora da castanha, ora da borracha, e sempre
com a preocupação única de voltarem à terra de
origem.

O maior problema da juta foi justamente o de
criar uma cultura racionalizada: fixar cêrca de
seiscentos mil homens que se dedicam ao seu
plantio, ao seu comércio e ao seu transporte, numa
terra em que não há outro liame senão a própria juta.
É uma réplica do que fizeram conosco aquêles que
levaram as sementes da hevea brasiliensis,
plantaram-na no Oriente e hoje nos fazem
concorrência; réplica propiciada pelos japonêses,
quando trouxeram a semente da juta.
(Lendo)
"b) fixação em 18 cruzeiros para o produtor e
Cruzeiros 30,00 para o comprador, no Sul do País,
dos preços de compra e venda da fibra de juta, no
decurso da presente safra.
Considerando, como atrás ficou dito, o último
aumento salarial e a elevação geral dos custos das
utilidades e gêneros de consumo necessários à
produção da juta, é óbvio que êsses devem ser os
níveis de preços a se adotar, para que a lavoura da
juta possa sobreviver sem sacrifício e ao mesmo
tempo para que nada sofra a economia das
indústrias que a manufaturam.
c) permissão para que seja imediatamente
permitida a exportação para o exterior, ao câmbio
livre, de pelo menos 10.000 toneladas de juta da
safra em curso".
É justamente a questão do câmbio livre a que
me referi há pouco. Já conseguimos uma exportação
livre, indiretamente, através da embalagem da
sacaria de açúcar Demerara.
Se em vez de quatro milhões de quilos,
pudéssemos exportar cinco ou seis vêzes mais – e
no momento apenas dez milhões são exportados –
haveria um desafôgo para o comércio interno, pois
conseguiríamos divisas em grande número.

– 38 –
Sabemos, por exemplo, que existem países
tradicionalmente amigos do Brasil, como a Amérlca
do Norte, que têm necessidade de dez vêzes a
nossa produção.
"O que não comprometerá o suprimento da
indústria nacional, tendo em vista aquêle estoque em
poder do Banco do Brasil e o volume da citada
safra."
Deveríamos, então, ter cuidado, por dois
motivos. Primeiro, se isso fizesse falta à indústria
nacional; segundo, se não houvesse o estoque que
existe atualmente.
Verifica-se, pois, que a política é no bom
sentido. Não me parece, porém, razoável nem
econômico, principalmente para a região que
produz, fique o Banco do Brasil senhor de um
número de toneladas destinada a abastecer o
industrial à proporção que êle fôr desejando, quando
a produção geral da região, conforme foi declarado
no princípio desta exposição, é superior à da última
safra.
"A colocação de dez mil toneladas nos
mercados externos, além da virtude de clima de
segurança para a lavoura da juta..."
Isto é também muito importante, porque, se o
juticultor souber que há interêsse pelo seu produto
por parte de países estrangeiros, o que nos trará, em
resultado, divisas e oportunidade de importar
implementos agrícolas, êle terá confiança nova ao
produtor, que verifica que o problema está em bom
caminho, segue a orientação necessária.
"...com apreciáveis perspectivas de venda fora
do País, justificando sua expansão, possui a de
constituir-se numa fonte de divisas, possibilitando o
equilíbrio imediato entre produção e consumo dentro
do País".

Aqui, evidentemente, há excesso. É claro que
a juta amazônica não proporcionará êsse equilíbrio,
mas concorrerá para êle, e, desde que não agrave a
situação, ela o estará beneficiando.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Cheguei no
meio do seu discurso, mas vejo que V.Exa. defende
o câmbio livre para a juta e garante que o Estado do
Amazonas
produz
quantidade
superior
às
necessidades nacionais. Creio que Vossa Excelência
teme não haver liberdade de câmbio livre enquanto
não se decidir o consumo nacional. O nobre colega
sabe que a tendência do Govêrno é levar os
produtos ao câmbio livre, e quanto mais cedo isso
ocorrer, menor será a diferença de cruzeiros que o
produtor receberá para o que precisa, a fim de
desenvolver suas atividades. Hipoteco todo o meu
apoio ao discurso de V. Exa., no sentido de que se
faça um estudo das necessidades do consumo
nacional e se libere imediatamente a parte
excedente, para que o Amazonas possa ter melhor
situação cambial e, ao mesmo tempo, as divisas
livres, que aquêle Estado obtivesse com a
importação da juta, viesse favorecer a exportação
daquela fibra.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Exa., que tem muita autoridade, porque é de
pessoa dedicada a assuntos da economia nacional;
e asseguro a V. Exa. que é uma realidade. A
produção atual é suficiente ao consumo. Há estoque
de vinte milhões de quilos paralisados e, mais do que
isto, há perspectiva de maior cultivo da fibra porque,
abrindo-se uma nova fonte de consumo, como seria
a exportação, certamente levaria o agricultor à cer-
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teza de que seu produto seria comprado não a preço
vil.
Houve também a ameaça da importação da
juta indiana. Êsse foi o ponto vital para a defesa da
região. Quando lutamos junto à CACEX para que
proibisse a entrada de dez milhões de quilogramas
de juta indiana em 1945, era porque nós,
amazonenses, já tínhamos a convicção de que o
consumo seria atendido pela produção.
Percorri todos os jutais do Baixo Amazonas,
viajando vinte e sete dias. Cheguei ao Rio de Janeiro
com dados estatísticos da produção de jutal por jutal.
Com o apoio de um homem como Ignácio Costa,
evidentemente um patriota, evitamos a importação
da juta indiana. Essa a medida, sim, se realizada na
ocasião, se importada essa juta, poderia matar a
amazonense. Evitada, porém, a importação, veio o
segundo passo.
Alguns brasileiros, de posse dessa autorização
– talvez nem viessem a importar a juta indiana –
usavam-na como arma para forçar a baixa do preço
da juta nacional. Não é preciso ser comerciante, e eu
não o sou, para compreender o alcance daquela
manobra, que se destinava, evidentemente, a obrigar
a baixa de um produto que já pagava ao produtor
como a um verdadeiro pária. De modo que recebo
com satisfação o apoio de V. Exa., porque tem a
autoridade de um homem dedicado a problemas
econômicos do País.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Obrigado a
Vossa Excelência.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Continua a
Associação Comercial:
"Considerando que o Govêrno Federal
não deseja contribuir, ostensivamente, para
a elevação dos preços dos produtos e mercadorias
de
qualquer
natureza,
quer
nos
parecer
que a permissão para exportar, de imediato,
10.000
toneladas
de
juta
da
vigente

safra seria a solução racional, mais em harmonia
com a nossa conjuntura econômica e, sobretudo, em
perfeita consonância com a política de contenção,
que está sendo adotada pelos poderes públicos
centrais".
Exatamente êsse ponto é que não
compreendemos. Se há poucos dias o próprio
algodão conseguiu sair dessa muralha de ferro,
obtendo câmbio livre, por que a juta, sendo uma fibra
nacional e o esteio econômico daquela região do
País, e estando em superprodução, não aufere os
mesmos favores e benefícios?
Ouvi dizer – não tenho a certeza – que na
Comissão de Financiamento, uma das razões
apresentadas foi a de que a safra da juta já
estava em meio. Ora, não se pode argumentar
com mentiras. Se no dia 9 de maio a safra
da juta estava sendo iniciada, no dia 21 não
podia ter terminado, quando leva meses para
se esgotar. Argumentar assim nos levaria
ao desânimo, se não tivéssemos vindo para
esta Casa com a certeza de que quem para cá
nos mandou, confiava na nossa tenacidade e
trabalho.
Sôbre o segundo produto para o qual pedimos
câmbio, que é a castanha, o castanheiro amazônico,
a bertholletia excelsa, na classificação botânica,
muito teríamos a falar. Vamos, porém, apenas
abordar. Vamos tratar perfunctòriamente o assunto
para, em outra oportunidade, quando menos
cansado com minhas palavras...
O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – ...inteirar o
Plenário do problema da castanha, pôsto em têrmos
naturalmente atuais. Em seguida, encararei o
terceiro produto gravoso atualmente – gravoso só na
mentalidade de alguns – que é a madeira, com larga
demanda e procura, e cuja exportação não pode
suportar o preço do dólar.
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Êsses três produtos, Sr. Presidente, juta,
castanha e madeira, colocados na preferência da
Instrução 167, da SUMOC, com câmbio livre,
formarão
tripé,
sôbre
o
qual
assentará,
definitivamente, a economia da região amazônica,
atingindo os Estados do Amazonas e Pará e todos
os seus Territórios.
Apenas desejo dizer que a castanha do Pará
ou "noz do Brasil", "bertholletia excelsa", originária,
exclusivamente, da Bacia Amazônica, tendo o
seu habitat peculiar nos Estados do Amazonas
e Pará e Território do Acre, está sendo estudada
para ser classificada segundo a apresentação,
qualidade
e
mediante
observâncias
de
características constantes de especificação. É
trabalho preliminar que se faz nos Estados, neste
momento; depois pleitearemos, com mais ênfase e
entusiasmo, a sua inclusão nos favores da Instrução
nº 167.
Aguardo outra oportunidade para trazer ao
Plenário o meu depoimento sôbre a castanha e a
madeira, que, com a juta, formarão o triângulo sôbre
o qual se assentará o progresso da economia
daquela região. (Muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos
requerimentos encaminhados à Mesa.
São lidos os seguintes requerimentos.
REQUERIMENTO
Nº 137, DE 1959
A Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, com fundamento no que dispõem os
artigos 255, Ietra b, e 325, nº 2, do Regimento
Interno, requer:
1) tenham tramitação em conjunto os Projetos
de Lei da Câmara ns. 48, de 1955, e 27, de 1953;
2)
seja
sustado
o
curso
das
mesmas
proposições
até
que
chegue
ao
Senado
pronunciamento
do
Clube
de
Engenharia
sôbre
a
matéria
das

mesmas, solicitado em Ofício nº 23, de 17 de abril de
1957, reiterado pelo de nº 23, de 26 de maio de
1959.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959.
– Francisco Gallotti. – Coimbra Bueno. – Souza
Naves. – Eugênio de Barros.
REQUERIMENTO
Nº 138, DE 1959
Nos têrmos do disposto no art. 323, § 2º, do
Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1956, que dispõe
sôbre o pagamento de auxílios e subvenções.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
Mendonça Clark.
REQUERIMENTO
Nº 139, DE 1959
Nos têrmos do art. 323, § 2º, do Regimento
Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de
Resolução nº 41, de 1956, que altera o Regimento
Interno.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
Mendonça Clark.
O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que
acabam de ser lidos, serão, oportunamente,
incluídos em Ordem do Dia. (Pausa).
Sôbre a mesa, outro requerimento.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 140, DE 1959
Senhor Presidente,
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro
sejam solicitadas ao Poder Executivo, através do
Ministério do Trabalho, as seguintes informações:
a) se os Institutos subordinados a essa
Secretaria de Estado deram cumprimento à Lei
nº 3.483, de 8 de dezembro de 1958, que equi-
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parou o pessoal empregado da União e das
Os Senhores Senadores que aprovam o
Autarquias
Federais
aos
extranumerários projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
mensalistas;
Está aprovado.
b) qual a razão adotada, por aquêles Institutos
Em votação as emendas.
na aplicação do citado diploma legal, exigindo,
Os Senhores Senadores que as aprovam,
como condição para a equiparação, que tenham queiram permanecer sentados. (Pausa).
os empregados a ser beneficiados cinco anos
Estão aprovadas.
de exercício na mesma série profissional, quando
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
a Lei nº 3.483, de 8 de dezembro de 1958, se Comissão de Redação:
refere apenas à necessidade de cinco anos de
exercício para aquisição de direito por parte do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
empregado.
Nº 11, DE 1958
Senado Federal, em 2 de junho de 1959. –
Gilberto Marinho.
(Nº 1.930-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
ORDEM DO DIA
Ministério da Educação e Cultura o crédito especial
de Cr$ 20.000.000,00, destinado à conclusão do
Votação, em discussão única, do Projeto de Centro educacional de Maceió, Estado de Alagoas.
Lei da Câmara nº 11, de 1958, que autoriza o Poder
O Congresso Nacional decreta:
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
Cultura,
o
crédito
especial
de
Cruzeiros
20.000.000,00, destinado à conclusão do Centro pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
Educacional de Maceió, Estado de Alagoas, tendo especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
Pareceres (ns. 23, 24 e 173, de 1959), das cruzeiros), destinado à conclusão do Centro
Comissões de: Educação e Cultura, favorável ao Educacional de Maceió, Estado de Alagoas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
projeto e de Finanças, favorável ao projeto e
publicação, revogadas as disposições em contrário.
contrário às Emendas de Plenário (1 a 3).
São as seguintes as emendas aprovadas:
O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto teve a
discussão encerrada na legislatura anterior.
Nº 1
De acôrdo com o disposto no art. 323,
§ 2º, do Regimento Interno, a discussão deve ser
Acrescente-se, o seguinte artigo, feita a devida
reaberta.
alteração na numeração dos demais, bem como na
Em discussão o projeto com as emendas.
ementa do projeto e no montante do crédito de que
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei trata o atual art. 3º.
a discussão (Pausa).
"Art. .. São, igualmente, concedidos os
Está encerrada.
seguintes auxílios:
Em votação o projeto, sem prejuízo das
1)
de
Cr$
5.000.000,00
(cinco
emendas.
milhões
de
cruzeiros)
à
So-
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ciedade Civil Faculdade de Odontologia de
Pernambuco, para a aquisição e adaptação de
prédio destinado à sede do mesmo estabelecimento
de ensino;
2) de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros) ao Colégio Nóbrega de Pernambuco, para
obras."

cutivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura,
o crédito especial de Cruzeiros 15.000.000,00,
destinado à Comissão Executiva do Monumento a
Joaquim Caetano da Silva, a ser erigido na Capital
do Território Federal do Amapá, tendo Parecer
Favorável, sob nº 181, de 1959, da Comissão de
Finanças.

Nº 2

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:

Acrescente-se, feita a devida alteração no
crédito:
"Art. .. É, também, concedido o auxílio de
Cruzeiros 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) ao
Ginásio Santo Amaro, na cidade do mesmo nome,
no Estado da Bahia, para reconstrução do seu
prédio".
Nº 3
Acrescente-se, alterado o montante do crédito:
"Art... São, igualmente, concedidos os
seguintes auxílios a entidades de Natal, Rio Grande
do Norte, para construção, aquisição ou ampliação
de suas sedes:
a) Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
à Sociedade Escolas e Ambulatórios São José, à
Rua São João nº 3, Bairro do Roca;
b) Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil cruzeiros) à Escola de Filosofia do Rio Grande do
Norte;
c) Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
à Associação dos Ex-Combatentes do Rio Grande do
Norte;
d) Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros) à Clinica Pedagógica Heitor Carrilho;
e) Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) ao Ginásio São Luis."

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 139, DE 1958
(Nº 1.688-E, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 15.000.000,00, destinado à Comissão
Executiva do Monumento a Joaquim Caetano da
Silva, a ser erigido na Capital do Território Federal do
Amapá.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º 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 à Comissão
Executiva do Monumento a Joaquim Caetano da
Silva a ser erigido na Capital do Território Federal do
Amapá.
Art. 2º O crédito especial, de que trata o art.
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
nº 139, de 1958, que autoriza o Poder Exe- 1º, será aplicado exclusivamente num edifício públi-
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co, denominado Joaquim Caetano da Silva, e
destinado a instalação dos serviços federais do
Território Federal do Amapá.
Art. 3º No edifício, que será considerado
Monumento Nacional, serão inscritos os feitos do
homenageado,
como
diplomata,
filólogo
e
historiador, cujas memórias, estudos e pesquisas
serviram de base à defesa do Brasil no pleito de
limites com a França, evocando sua presença na
defesa do Amapá e o empenho do Brasil na fixação
de nossos marcos lindeiros na linha do Oiapoque.
Art. 4º Pela celebração do I Centenário,
ocorrido em 1957, da publicação das obras dêsse
historiador gaúcho, na Capital da França, que, com o
Barão do Rio Branco, reivindicou, no litígio, nossos
direitos limítrofes, é o Poder Executivo autorizado a
emitir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas –
Departamento dos Correios e Telégrafos, sêlo postal
comemorativo, que será lançado em Vila Serrito,
província de S. Pedro, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
primeiro orador inscrito, para esta oportunidade.
(Pausa).
Está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
segundo orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (*): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, noticiou a Imprensa do Rio de
Janeiro, longa e reiteradamente, a situação dramática da
Pró-Matre, que se viu forçada a cerrar as portas, embora
seja a maior maternidade do Distrito Federal. Sal__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

vou-a – como também os jornais divulgam – não
só a imensa repercussão que o seu fechamento
causaria, como o prestígio social das admiráveis
damas que a dirigem e o não menor prestígio
político, social e popular de O Globo, que promoveu
uma subscrição, para refazer as finanças daquela
entidade.
Graças a êsse fato, como também se sabe, o
Sr. Presidente da República já enviou mensagem ao
Congresso, de abertura de um crédito especial de
dezessete milhões de cruzeiros; o Sr. Prefeito do
Distrito Federal sancionou projeto da Câmara
Municipal, abrindo o crédito de 3 milhões de
cruzeiros; e as contribuições obtidas pelo grande
vespertino dos Irmãos Marinho já vão a 10 milhões
de cruzeiros.
Eis que, agora, quando havia, naturalmente,
um movimento de satisfação pela vitória obtida,
começa a imprensa a noticiar que o Instituto do
Câncer de S. Paulo está também por encerrar suas
atividades, por absoluta falta de recursos.
Informam matutinos e vespertinos que aquela
admirável Instituição, dirigida pelo Professor Antônio
Prudente e, ainda por sua digníssima Senhora, sulriograndense de família ilustre, a Sra. Carmem Anes
Dias Prudente, dispendeu, no ano passado, 65
milhões de cruzeiros para manter serviços
modelares, não apenas no Brasil, mas no mundo.
Desta vultosa importância, apenas 20 por cento lhe
vêm de recursos oficiais.
Para êste ano, entretanto, com a majoração
violenta dos preços, o orçamento previsto é de 95
milhões de cruzeiros.
Ora, o Govêrno Federal, que consigna no
orçamento para o Instituto do Câncer apenas a
verba de 3 milhões de cruzeiros, decidiu cortá-la ao
meio: congelou 50 por cento e nem os parcos e
míseros milhão e meio de cruzeiros foram até agora
pagos.
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O SR. PADRE CALAZANS: – Concede-me V.
Exa. licença para um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com grau de
honra.
O SR. PADRE CALAZANS: – É muito
importante o de que trata Vossa Excelência. Os
representantes de São Paulo, o nobre Senador Lino
de Mattos e eu sabemos do esfôrço e do sacrifício do
Dr. Antônio Prudente e de sua virtuosa espôsa, na
defesa do Instituto do Câncer. Não se limitam os
serviços dessa instituição, apenas em São Paulo,
mas a todo o Brasil. O mais melancólico, o mais
triste, Senhor Senador, é que não apenas o Instituto
do Câncer, também as Santas Casas de Misericórdia
de S. Paulo, de Santos, de Campinas, as maiores de
meu Estado...
O SR. MEM DE SÁ: – Pode Vossa Excelência
incluir a Santa Casa de Misericórdia de Pôrto
Alegre.
O SR. PADRE CALAZANS: – ...atinge-as a
mesma tragédia. Acredito se estenda a hospitais de
outras Unidades da Federação. Quando se elevam
os salários, por necessidade – mas presos a círculo
vicioso – o custo de vida sobe vertiginosamente; e
a tremenda repercussão, a mais violenta, é que
atinge os hospitais, refletindo, por conseguinte,
nas mais profundas necessidades da criatura
humana. O discurso de V. Exa. é de grande
importância. É preciso que o Govêrno sinta a
repercussão dêsse estado de coisas no Brasil.
Justamente quando tanto se fala em paz social e
felicidade do povo é que se faz maior cêrco,
maior apêrto, criando-se estado de angústia
que aumenta as necessidades dêsse mesmo
povo.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pelo
valioso amparo das declarações de Vossa
Excelência.

Estou certo de que o Govêrno Federal, como o
do Estado de São Paulo e a Sociedade daquela
grande unidade federativa, socorrerão o Instituto do
Câncer. Seria inqualificável e, mesmo, inconcebível,
se permitisse o fechamento de tal instituição que,
como está dito – e é sabido – honra o Brasil; atende
a doentes de todos os Estados brasileiros, e é
reputado mesmo nos mais avançados meios
científicos do mundo.
Estou certo, por isso, de que o Instituto será
atendido em tempo, para ser salvo. Vejo ainda, no O
Globo de ontem, que, também, o Instituto Santa
Bárbara, aqui do Rio de Janeiro, tido como único
centro de adoção de nossa Capital, que alberga 40
crianças e é dirigido pelo Juiz Rocha Lagoa e por
Senhoras de nossa sociedade, como a Dra. Elza
Guimarães e Ceci Portugal, também terá de fechar
suas portas por falta de recursos e, principalmente,
porque vive predominante ou exclusivamente de
verbas e auxílios federais e do município. Essas
verbas e êsses auxílios, como é sabido, são inscritos
nos Orçamentos para, depois, serem congelados e,
por fim, não pagos.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Ouço Vossa Excelência
com prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – No ano
passado, tive ensejo de apresentar emenda ao
Orçamento, contemplando o Instituto Santa Bárbara,
como aliás, igualmente o fizera em relação à PróMatre. O que não posso conceber é a displicência,
com que o Executivo, sem maior exame das
necessidades das instituições de assistência social,
desatende o que o Legislativo votou após acurado
estudo da situação das mesmas.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a
Vossa Excelência.
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O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Ainda ontem,
quando falei sôbre a questão das verbas e
subvenções e do volume que, anualmente, pôsto no
Orçamento da República, para atender às
instituições de caridade, disse que o problema a que
V. Exa. agora se refere é uma conseqüência da falta
de cuidados e de fiscalização, em geral, existente
para êsse pagamento. O volume é tão grande que,
quando o Govêrno Federal resolve cortar verbas,
pelo Plano de Economia, ou trazer o pagamento de
subvenções, atingindo, associações do tipo da que
V. Exa. acaba de citar, que prestam reais serviços à
Nação, êste corte é feito indiscriminadamente; 50 por
cento sôbre tôdas as subvenções, quando deveria
ser solucionado de outro modo: sòmente deveriam
ser pagas as subvenções àquelas associações que,
realmente, estivessem prestando serviços à
sociedade. A falta de fiscalização, o corte, a
existência de muitas associações fantasmas é que
vêm em prejuízo, em momento como êste, de
associações como as citadas por V. Exa. É
necessário que o Senado passe a considerar o
projeto de regulamentação dessas organizações, e
evite a inclusão, no Orçamento, de subvenções para
essas associações. A redução será de mais de
quinhentos milhões, por ano, em verbas que não são
aplicadas, e, assim, haverá recursos para
atendermos integralmente às instituições do tipo das
referidas pelo nobre orador.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradeço a
colaboração de Vossa Excelência.
Retomando o fio das minhas considerações,
Sr. Presidente, queria dizer que também o
Instituto Santa Bárbara, penso eu, será salvo
do
melancólico
destino
de
ver
suas

portas cerradas. É que êle está aqui na Capital
da República, é dirigido por personalidades ilustres,
com prestígio social, a Imprensa já tomou conta
do caso e, provàvelmente, acontecerá com êle, o
que, por certo, vai suceder com o Instituto do
Câncer, de S. Paulo, como já ocorreu com a PróMatre.
O que me preocupa, o que me alarma e
inquieta, não é, portanto, o caso dessas instituições
da Capital da República: é o dos hospitais, dos
patronatos, dos asilos perdidos pelo Brasil, que
não são dirigidos por pessoas ilustres, ou de
prestígio e significação social, nem encontram a
ressonância necessária nos grandes órgãos da
opinião pública.
O SR. PADRE CALAZANS: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. PADRE CALAZANS: – Tôdas essas
instituições ainda são obrigadas a pagar
percentagem a determinados escritórios, a fim de
receberem as minguadas verbas constantes do
Orçamento, decorrentes das cotas de Deputados e
Senadores.
O SR. MEM DE SÁ: – A êsse respeito, muita
coisa útil pode ser dita. Acontecem freqüentemente
situações dramáticas para as direções das
entidades. Ingênuamente fiadas no que vêem inscrito
nos orçamentos, assumem compromissos de obras
que, depois, não podem saldar, porque o orçamento
é a mais cara, a mais triste e grotesca das
atuais mentiras tristes e grotescas que andam pelo
Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Eu me permito, a êsse propósito, repe-
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tir o que disse há poucos dias, sôbre a mesquinharia
das economias que o Govêrno faz nas subvenções
às casas e instituições de caridade, a ponto de
deixar os responsáveis por êstes estabelecimentos
em posição insustentável. Citei e repito agora um
fato que ocorre no meu Estado. Na minha cidade de
Jaguaribe, no Ceará, há u'a maternidade que foi
criada por mim e um primo. Com dificuldade
mantemos aqui subvenções todos os anos, para
ajudar a essa pequena maternidade, que presta
serviços inestimáveis àquela população. Pois bem,
no ano passado, contra tôda expectativa, o Govêrno
cortou 60 por cento da subvenção. O responsável
por êsse estabeleclmento escreveu-me dizendo
encontrar-se em posição insustentável. Deve mais
de cem mil cruzeiros ao comércio da cidade e é
responsável por isso, porque fêz despesas, fiado na
palavra do Govêrno, que devia ser cumprida.
Agora só tem como recurso vender sua casa
de moradia para não ficar em falta perante o
comércio. Felizmente, porém, por intermédio do Sr.
Mário Pinotti, obtive pequena subvenção para essa
maternidade. Êste ano, não sei o que sucederá;
é possível que as coisas continuem da mesma
forma.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradeço a Vossa
Excelência.
Sr. Presidente, após as interrupções, que tanto
enriquecem minha oração, devo dizer que me
preocupa o que se passará pelo Brasil em fora.
Avalio pelo que sucede na minha cidade de Pôrto
Alegre, uma das maiores do Brasil, que tem sua casa
de maternidade em constante estado de insolvência.
Basta se diga que os dois últimos provedores tiveram
que interromper sua gestão para se recolherem a um
hospital de cura e repouso, tal o estado nervoso a
que se viram reduzidos pela preocupação, pela
angústia que os dominava em face da falta de
pagamento das subvenções federais. Enquanto, po-

rém, tudo isso sucede pelo Brasil, verifica-se que o
Ministério da Saúde e o Govêrno Federal não têm a
devida atenção por êsses problemas, deixando de
socorrer no momento e nos têrmos necessários e
desejáveis, instituições essenciais à vida e ao bemestar das nossas populações.
Mostra o Correio da Manhã, de há dois ou três
dias, que, no Orçamento para 1959, o Ministério da
Saúde destina noventa e cinco por cento das suas
verbas, para investimentos, num total de cento e
cinqüenta milhões de cruzeiros, ao Hospital de
Pronto Socorro de Brasília; na Proposta
Orçamentária para 1960, da verba global de
duzentos e vinte e um milhões de cruzeiros, para
investimentos em novos hospitais e instalações,
reserva nada menos de duzentos milhões de
cruzeiros, ou sejam, noventa e sete por cento,
àquele Hospital da nova Capital da República. Cem
milhões de cruzeiros serão para completar as obras
e cem milhões para as instalações e equipamentos.
Reconheço, Sr. Presidente, necessária a
construção e a existência de um hospital em Brasília.
Do contrário, aquêle eldorado de grandes palácios
tornar-se-á ainda mais inóspito e os eminentes
Parlamentares que para lá terão que ir, no próximo
ano, ficarão privados até dos mais rudimentares
recursos médicos, no caso de qualquer acidente.
Reconhecendo, essa necessidade, tiro a conclusão
certa de que o Brasil não possui recursos suficientes
para a construção da nova Capital, a menos que
cause prejuízo aos serviços mais essenciais, mais
necessários à vida do resto do País e da sociedade
brasileira. E o cuidado com a saúde da imensa
população que habita êste território? Os pequenos,
os minguados, os fragílimos recursos orçamentários,
os 150 milhões, num ano, e 200, no outro, vão todos
têm de ser todos canalizados para a nova Capital,
porque esta precisa de um hospital de pronto
socorro.
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Revela isto, Sr. Presidente, mais uma vez, a
incapacidade financeira e econômica de realizarmos
a instalação da nova Capital no ritmo, nos têrmos, na
pressa, no delírio com que está sendo levada a
efeito. É a conclusão necessária.
Para finalizar, Sr. Presidente, já que estou em
maré de ler trechos de jornais, devo dizer que muito
me impressionou, hoje, um pequeno tópico da última
página do Correio da Manhã, no qual se diz que um
pobre homem, de um dos nossos arrabaldes, por
dever três cruzeiros a um botequim, foi levado a uma
luta pessoal com o dono do estabelecimento,
lusitano forte e violento, que, com uma dentada, lhe
arrancou a orelha. Conclui a notícia: uma orelha está
valendo, neste caso, três cruzeiros!
O meu receio, Sr. Presidente, o que me
inquieta, não é que o exemplo se generalize, o que já
seria, por si, motivo bastante para intranqüilidade,
porque, se os credores, nesse País, começarem a
executar suas cobranças mediante pedaços de
órgãos ou órgãos inteiros, em breve, teremos uma
cidade até de decapitados. Mas, Sr. Presidente, o
que, sobretudo, me impressionou, me alarmou no fato,
é a possibilidade de vir o Sr. Juscelino Kubitschek a ler
a notícia e ficar definitivamente convencido de que não
existe elevação de preços no País, pois uma orelha
não vale mais do que três cruzeiros – obra, por certo, e
glória do seu Govêrno. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jorge Maynard, terceiro orador inscrito.
O SR. JORGE MAYNARD (*): – Sr.
Presidente, como representante do Partido Social
Progressista, cabe-me trazer ao conhecimento do
Senado "Nota" de meu partido, que é a seguinte:

"O Diretório e o Conselho Nacionais do Partido
Social Progressista, hoje reunidos, como órgãos
superiores da direção partidária, resolveram adotar e
indicar à Convenção a candidatura Adhemar de
Barros, à Presidência da República, que será levada
aos demais partidos para que se coteje com
possíveis outras, que objetivem amalgamar as
fôrças políticas nacionais, na disputa eleitoral de
1960".
Era apenas o que tinha a dar ao conhecimento
do Senado. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
acabo de receber de Salvador inúmeros telegramas
e recortes de jornais, que nos informam sôbre o que
está ocorrendo em relação aos proprietários
superficiários de terras, sobretudo do Recôncavo
Baiano, e a PETROBRÁS.
Sinto-me
com
autoridade
para
tecer
comentários sôbre a PETROBRÁS, porque, nesta
Casa, não raras vêzes, tenho ocupado a tribuna para
defender o monopólio estatal do petróleo, mas essa
minha atitude não vai ao ponto de não reconhecer
que há falhas que devem ser corrigidas. Hão de
compreender V. Exas., Sr. Presidente e Senhores
Senadores, que não se justifica seja invadida a
propriedade do agricultor pelas máquinas pesadas
da Petrobrás. É o que se está fazendo: derrubam-se
cêrcas de propriedades sem o consentimento prévio
de seus donos. Serviços geofísicos são instalados e
começam quase sempre com a exploração do
terreno. Formam-se crateras que são deixadas
abertas, trazendo grandes prejuízos aos fazendeiros,

__________________

__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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pois o gado comumente cai nessas verdadeiras
armadilhas.
Pensei muitas vêzes que houvesse exagêro
nas informações, mas, recentemente, o Dr. Clemente
Mariani informava-me que estando na Fazenda Pio,
de sua propriedade, assistiu aos tratores da
Petrobrás invadirem uma belíssima capineira, onde
tinha o gado de raça, para abrirem uma estrada,
como se a invasão não ocasionasse prejuízo.
Chegou a tal ponto que o Dr. Clemente
Mariani não se conteve e foi reclamar providências
do engenheiro; êste, informou-lhe que assim agia
porque acima dos interêsses da propriedade
agrícola, estavam os da Petrobrás, ou seja, os
interêsses nacionais. De tal modo os ânimos se
exaltaram, que o Doutor Clemente Mariani chegou
quase a um desfôrço pessoal, na defesa do seu
patrimônio.
Sr. Presidente, após êsse incidente,
proprietários agrícolas, meus vizinhos no Recôncavo
Baiano, na região da lavoura canavieira decidiram
reagir. Refiro-me com orgulho à atitude que
tomaram, porque os meus antepassados, bisavô,
avô, pai e também nós, temos amor à terra a ela nos
dedicamos, cultivando a cana de açúcar, que outrora
serviu de sustentáculo à própria Coroa. Pois bem, as
Associações Rurais dos Fornecedores de Cana, a
Federação das Associações Rurais, a Cooperativa
Mista dos Fornecedores de Cana da Bahia, dirigem
veemente apêlo ao atual dirigente da Petrobrás.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O fato que
V. Exa. está denunciando ao Senado e à Nação
é absolutamente real. Dou meu testemunho
pessoal: No Estado de Sergipe, muitas vêzes,
vi minha propriedade violada pela Petrobrás,
as cêrcas derrubadas, as plantações devasta-

das com a abertura de estradas sem qualquer
comunicação prévia a mim nem a meus vizinhos.
Quando
reclamávamos,
a
resposta
era
invariàvelmente a mesma: "Os interêsses da
Petrobrás estão acima dos interêsses privados de
qualquer um dos proprietários", como se os
interêsses da Petrobrás fôssem os direitos privados
dos proprietários. Todos têm direitos assegurados na
Constituição. É o que Vossa Excelência, nobre
Senador Lima Teixeira, defende da tribuna do
Senado da República.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, eis
um depoimento veraz de um representante de
Sergipe, Estado vizinho à minha querida terra, a
Bahia.
Há pouco tempo, e isso não demanda mais
de quatro meses, procurei o Dr. Geonísio Barroso,
homem competente é que dirige a Petrobrás na
Bahia. Num terreno de propriedade de parentes
meus entraram as máquinas da Petrobrás. Fui
avisado com antecedência, e como as máquinas
iam atravessar uma faixa de terra de madeiras de
lei, hoje muito raro encontrar-se no recôncavo
baiano, procurei o Dr. Dionísio Barroso e disse-lhe:
"Como é possível uma coisa dessas, sem
conhecimento dos proprietários?!" Os prejuízos
ocasionados com a derrubada de matas de madeira
de lei, numa época difícil como a presente, seriam
terríveis para o proprietário agrícola. Êle respondeume: "O Sr. tem razão, mas o pior é que o cálculo de
indenização dessa madeira não é o que se está
julgando, tanto que vou tomar uma providência; vou
mandar fazer o cálculo, para ver se compensa a
Petrobrás gastar numa tarefa aproximadamente
280 a 300 mil cruzeiros por dia, nos trabalhos que
serão realizados para êsse fim. Às vêzes, é
preferível a Petrobrás pagar uma indenização maior
do que ter de paralisar a tarefa durante um
dia. Felizmente, Sr. Presidente, encontraram ou-
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tro caminho, e as máquinas deixaram a mata
incólume.
Agora, recebi uma série de pedidos e cópia de
propostas que a Associação Rural e a Federação
das Associações Rurais apresentaram ao Coronel
Irio Sardenberg, quando estêve na Bahia,
recentemente, e que não constitui pedido de
estabelecimento de um royalty, o que seria justo para
o proprietário da terra.
Não se compreende que se ocupe um trato de
terra, nêle se construam casas e se façam
perfurações, muita vez onde existe lavoura, e o
proprietário perca o direito sequer de dirigir a sua
fazenda, ocupada que é pelo pessoal da Petrobrás.
Cêrcas são cortadas, porteiras quebradas, estradas
abertas em suas terras, possibilitando a saída do
gado para pastejar em propriedades alheias; estragos
são causados à lavoura e a indenização que a
Petrobrás paga, além de demorar anos – porque as
vêzes é até preciso enviar, para aprovação, no Rio de
Janeiro, o relatório dos danos – é sempre
insignificante e desproporcional aos prejuízos.
Enquanto
o
proprietário
espera
pela
indenização, sua fazenda permanece ocupada por
pessoal estranho.
Foi feito, como declarei, um pedido ao Coronel
Irio Sardenberg, e até agora, informam-me os
proprietários agrícolas da Bahia, não houve solução.
Em reunião realizada na Petrobrás da Bahia, a
que
compareceram
os
agricultores,
foram
apresentadas as reivindicações que constam do
seguinte ofício:
"As Associações de Classe Rurais da Bahia,
interpretando os sentimentos de superficiários
de terrenos petrolíferos do Recôncavo, que se
acham
prejudicados
pelos
trabalhos
da
PETROBRÁS, tendo em vista o inadequado
sistema de avaliação adotado pela Região de

Produção da Bahia, que, além de não compensar
todos os prejuízos causados, deixa de atender aos
demais direitos que lhes são assegurados pela
legislação vigente no País, vêm apelar para V. Exa.
no sentido de que tais dificuldades sejam removidas
em benefício das atividades rurais e do
prosseguimento dos trabalhos de pesquisa e lavra do
petróleo.
Com êsse objetivo, as Associações tomam a
liberdade de submeter à apreciação de Vossa
Excelência as suas principais reivindicações, dentro
do melhor espírito de colaboração e entendimento,
que deve prevalecer nas relações entre a
PETROBRÁS e os superficiários, que reconhecem o
sentido altamente patriótico da exploração do
petróleo, sob a forma do monopólio estatal.
1) Melhor aparelhamento e maior autonomia
do SERVIÇO DE TERRAS DA REGIÃO DE
PRODUÇÃO, a fim de assegurar maior celeridade na
tramitação dos processos de indenização, sobretudo
com os casos dos pequenos danos causados a
humildes lavradores;
2) Elaboração de um conjunto de normas para
fixação de critérios gerais de indenização,
especialmente nos casos em que, pela natureza e
extensão
dos
trabalhos
executados
pela
PETROBRÁS, ocorrer diminuição sensível do valor
da propriedade, ou quando esta se torne imprópria
às atividades nela exercidas;
3) A título de colaboração, as Associações
apresentarão um anteprojeto da elaboração
das normas para o que constituíram uma Comissão
e solicitam de V. Exa. a designação de
um representante dessa SOCIEDADE, para integrála;
4) Boa vontade da PETROBRÁS aos projetos
de lei apresentados no Congresso em favor dos
superficiários".
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Em tôrno do memorial teceram considerações
os Srs. Paulo Matos, Presidente da Associação Rural
de Catu, Solano Martins, representante da CPE,
Dilson Vasconcelos, Arquimedes Guimarães,
coordenador da conferência do Petróleo, promovida
pela "A Tarde".
Sr. Presidente, veja V. Exa., são homens que,
sofrendo tudo isso, ainda são pacientes. Invocam a
boa vontade. Não são contrários à exploração do
petróleo. Quem, neste País, pôde sê-lo, quem, em sã
consciência, não é nacionalista?
Às vezes leio, na imprensa, artigos distinguindo
nacionalistas e antinacionalistas. Não compreendo
bem. O nacionalista, no sentido consciente, deseja a
felicidade do Brasil, e que possamos concorrer com
técnicos para o progresso: Todos somos
nacionalistas no bom sentido da palavra.
Os agricultores de cana elogiam, acham certa
a exploração do petróleo, com o respeito, porém, de
seus direitos, sobretudo o da propriedade. É o que
pedem.
Aliás, não é a primeira vez que trato do
assunto. Certa feita, apresentei ao Senado
sugestões. A Bahia é o único Estado do Brasil
produtor de petróleo. Hoje, já temos sessenta e cinco
mil barris diários. Se fôssemos soberanos, não
haveria outro Estado na Federação brasileira em
melhor posição do que a Bahia, que dispõe de
petróleo, além do cacau, segundo produto na pauta
de exportação do Brasil.
O meu Estado concorre com vinte e oito
produtos para a exportação e não se beneficia dessa
riqueza de seu território, não obtém favores maiores,
nem goza do tratamento que deveria receber em
função dos serviços que presta à Nação. Apesar de
grandemente prejudicado com o confisco cambial
do cacau, todos sabemos quanto se retirou da
economia baiana, quantas divisas a Bahia
proporciona. Já expus aqui os cálculos e declarei que
se Estado independente – evidentemente indepen-

dência no bom sentido – outra região brasileira não
se equipararia à baiana. Não se trata de sentimento
separatista, ao contrário, cada vez mais nos
entrosamos na Federação. Desejamos, porém,
respeitados nossos direitos. Não pode continuar
desprestigiado um Estado que tanto concorre para a
economia nacional.
Pergunto se não seria justo tivesse a Bahia
mais do que 5 por cento de "royalties" sôbre a
exploração do petróleo. Sabem V. Exas. quanto
significam em números redondos êsses 5 por cento?
Apenas cento e dez milhões de cruzeiros. É o que a
Bahia recebe para distribuir com os municípios – tão
sòmente êsses cinco por cento sôbre a exploração
petrolífera.
Não seria justo, tivesse o meu Estado, pelo
menos, quinze por cento de royalty, para aplicar no
desenvolvimento da sua economia, na sua
industrialização, tão necessária?
É meu desejo, Sr. Presidente, apresentar
projeto dando à Bahia melhor quinhão. Estou
estudando a forma, trocando idéias com eminentes
juristas, para elaborar proposição que, amanhã, não
se venha argüir de inconstitucional, por permitir a
participação do superficiário, como também propiciar
maior royalty para exploração do petróleo ao Estado
e Municípios.
Sr. Presidente, estas considerações são
ligeiras, porque, a hora é avançada e eu não quero
cansar os ilustres colegas. Lamento ter chegado um
pouco atrasado, porque tencionava falar na hora do
Expediente, quando me poderia extender. Aguardo
melhor oportunidade.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito
prazer.
O
SR.
MOURÃO
VIEIRA:
–
Ainda ontem, na reunião da Comissão
de que V. Exa. é Presidente – Comis-
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são de Fomento da Exportação – ouvimos a voz
autorizada do Senhor Miguel Osório de Almeida...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Grande técnico.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – ...de família
tradicional, que, em tôdas as épocas, deu ao Brasil
cidadãos de elevado índice cultural, em qualquer
profissão. Êsse ilustre técnico, coordenador do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, fêz uma
explanação de duas horas exatamente,na qual traçou
o panorama atual do desenvolvimento do Pais.
S. Sa. não nos deixou nem otimistas nem
pessimistas; pelo menos foi essa a impressão com
que saí da reunião. Se bem apreendi suas palavras,
ficou-me a convicção de que, em 20 anos de
esforços, teremos ainda de batalhar a boa luta, para
conseguirmos um pouco mais do que a estagnação.
Perguntei ao técnico se, com o tempo, poderiamos
nos aproximar daquilo a que chamava emancipação
per capita do brasileiro, em relação ao norteamericano; se, ao menos, a diferença atual se
manteria. Pelos seus esclarecimentos, verifiquei que,
não obstante o grande trabalho que teremos de
realizar, a diferença será ou maior ou pouco se
alterará.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A tendência é ficar
estacionária, segundo declarou o Sr. Miguel Osório.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Eu e outros
Senadores perguntamos se, em vez de seguirmos a
linha a que o técnico chamou "clássica",
enveredássemos por caminho diferente, no sentido
do desenvolvimento, não chegaríamos mais
ràpidamente a um estado satisfatório; não seria o
caso de adotar-se uma política econômica de melhor
compreensão, no tocante ao petróleo da Bahia, por
exemplo, dando a êsse Estado, que é o produtor,
maior retribuição, por ter tido a sorte de nêle

haver sido descoberto e emancipado o ouro negro.
Não seria êsse um novo número capaz de
fazer com que nos aproximássemos da realidade e
não permanecêssemos depois de vinte anos
na estagnação? A tese de V. Exa. deve ser meditada
principalmente por aquêles que têm responsabilidade
nesse desenvolvimento. A Bahia está tendo
com o meu aparte, mais do que manifestação
de estranheza, está recebendo o apoio do
Amazonas. Qual a razão de o País se locupletar com
rendas e índices financeiros que cabiam
preferencialmente à Bahia? Já ocorreu o mesmo
com a Amazônia, relativamente à borracha. Que
ficou depois da era áurea da borracha? Apenas
descontrole entre o fastígio de outrora e os dias
amargos presentes.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – E a verdade.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – É o que pode
ocorrer à Bahia. Se nesta época áurea com o seu
petróleo, pode economizar divisas e não recebe o
tratamento correspondente, certamente em vez de
melhorar, a sua economia se agravará.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É claro, é evidente,
e fico muito agradecido ao eminente colega pelo seu
aparte.
Sr. Presidente, basta dizer-se que não
podendo as refinarias de petróleo instaladas no País
refinar o petróleo, fomos obrigados a vendê-lo e
rendeu em divisas, segundo anunciam os jornais,
cêrca de oitenta milhões de dólares. Só o petróleo
refinado da Bahia, vendido recentemente!
Sr. Presidente, um Estado que tanto contribui
para a economia nacional, não só com o petróleo
mas com o cacau, a mamona, os carbonatos, areia
monazítica e fumo tem que merecer a atenção do
Govêrno Federal.
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Estado nessas condições econômicas não
devia ter a situação em que se encontra, e, sim,
lagar mais destacado na Federação.
É o que tem sido solicitado por todos os
Senadores que integram a Bancada da Bahia, no
Senado. O Governador Juracy Magalhães, desde
que assumiu a governança, vem batalhando para
que a Bahia tenha um lugar de destaque na
Federação.
Ao trazer o apêlo dos fornecedores de cana
das Associações Rurais do meu Estado, dirigido,
sobretudo, ao Coronel Irio Sardenberg, faço-o com o
maior interêsse, a fim de que atenda às
reivindicações da Bahia. (Muito bem. Muito bem. O
orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito.
Lembro aos Senhores Senadores que hoje, às
vinte e uma horas, reúne-se o Congresso, para
apreciação de vetos presidenciais.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 121, de 1955, que dispõe sôbre as
aposentadorias e pensões concedidas pelas
instituições de previdência social, e dá outras
providências, tendo Pareceres Contrários, sob ns.
170 a 172, de 1959, das Comissões de: Legislação
Social e Finanças.
2 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 14, de 1958, que autoriza a Estrada-deFerro Central a efetuar operação de crédito até o
valor de Cruzeiros 300.000.000,00, destinado a
aquisição de material e a execução das obras de
eletrificação e sinalização das linhas suburbanas de
S. Paulo, tendo Pareceres (sob ns. 174 a 176, de
1959) das Comissões: de Constituição e Justiça,
favorável; de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, favorável; e de Finanças, contrário.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.

37ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 3 DE UNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
As 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Zacharías de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vívacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.

acham-se

Padre Caiazans.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallottl.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (53).
O SR, PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Jorge Maynard, servindo de 2º
Secretário, procede d leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. João Mendes, servindo de 1º Secretário,
dd conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Relatório do Sr. Senador Rui Palmeira sôbre a
atuação da Delegação do Brasil na I Conferência
interparlamentar Americana e sôbre os trabalhos
dêsse conclave, como segue:
Relatório

da

Senhor Presidente:
Já
o
Senado
participação
do

teve
conhecimento
Brasil
na
Pri-
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melra Conferência Interparlamentar Americana
através do telegrama que a V. Exa. dirigiu o
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado do Peru.
Ali estivemos o nobre Senador Caiado de
Castro e eu. Éramos os dois representantes do
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar e eu,
também, do Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de Turismo, na qualidade de
observador. Conosco participavam da Delegação
Brasileira os ilustres Deputados Saturnino Braga, seu
Presidente, Oscar Correia, Nestor Jost, Colombo de
Souza e Nelson Carneiro.
Daqui saímos a nove de maio e a dez
assistimos à instalação do Conclave, em sessão
solene presidida pelo Sr. Presidente do Peru.
Seus trabalhos duraram até 17 de maio,
quando ocorreu a sessão solene de encerramento.
Coube ao Presidente da Delegação Brasileira, falar
no ato da instalação em nome de tôdas as
delegações presentes. E o fêz com admirável
equilíbrio. Fôra ao Grupo Brasileiro delegada, na
Conferência Interparlamentar do Rio de Janeiro, a
Incumbência de elaborar um anteprojeto de estatutos
do Grupo Interparlamentar Americano. Fê-lo através
bem cuidadoso trabalho dos Deputados Oscar
Correia e Nestor Jost. Foi êle a base do estatuto
aprovado. Reunidas as delegações, foi o Brasil
distinguido
com
uma
Secretaria-Geral,
generosamente entregue a um Senador Brasileiro.
Pelo regimento da conferência, seriam VicePresidentes os chefes das Delegações, os quais se
revesaram na presidência das sessões.
Instalados os trabalhos e constituídas as
Comissões, figurou o Brasil em cada uma delas com
dois e às vêzes três representantes.
Assim, da primeira comissão (do Estatuto)
fizeram parte o Deputado Saturnino Braga, Senador
Caiado de Castro.

Da segunda (de Integração Econômica da
América), Senador Caiado de Castro e os Deputados
Saturnino Braga e Oscar Correia.
Da terceira (Disciplina Legal das Comissões
Parlamentares Permanentes, Temporárias e de
Inquérito) Deputados Oscar Correia e Nelson
Carneiro.
Da quarta (Equiparação de Diplomas
Educacionais e Liberdade de Profissão) Deputados
Nestor Jost, Vice-Presidente, e Colombo de Souza.
Da quinta (Turismo Americano), Deputados
Colombo de Souza, Presidente, Nelson Carneiro e
Nestor Jost.
Além de várias indicações que foram
discutidas e aceitas, viu a Delegação do Brasil
aprovadas, as teses que apresentou através dos
seus Delegados Oscar Correia e Nestor Jost.
Dou como lidos, Senhor Presidente, aquêles
trabalhos, os discursos e as resoluções da
Conferência para que se veja quão importante foi a
contribuição brasileira.
Cumpre salientar que tanto nos trabalhos das
Comissões como nos debates do Plenário, todos os
Delegados Brasileiros que nêles intervieram se
conduziram de forma galharda. Serena, eficiente,
segura, foi a atuação do Senador Caiado de Castro.
Vivas, brilhantes, aplaudidas as intervenções dos
Deputados Oscar Correia, Nestor Jost, Nelson
Carneiro e Colombo de Souza.
Os Anais da Conferência irão dizer como foi
extenso e produtivo o trabalho dêsses companheiros.
Bem poucas reuniões terão sido profícuas
como a de Lima. A moção com, que tão
cavalheirescamente o Plenário da Conferência
exaltou o esfôrço da Delegação Brasileira, mostra
como foi ela bem orientada.
Para isto, notável foi a contribuição do seu
Presidente, Deputado Saturnino Braga.
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Sua experiência, sua lucidez, seu equilíbrio, o
tornaram uma das mais acatadas figuras da
Conferência e asseguraram singular prestígio para o
Brasil.
Pareceu-me necessário, Sr. Presidente, dar ao
Senado o conhecimento destas informações. Para
que se atente no esfôrço realizado. Para que se
considere a importância dêsses encontros. São êles
da maior conveniência para tôdas as nações do
mundo. São êles fundamentalmente necessários às
nações americanas.
Os que participam de encontros como aquêle,
dêles saem mais entusiastas do panamericanismo. A
presença, o contato, o convívio entre representantes
das mais diversas tendências no seio dos
Congressos
ou
Assembléias
Nacionais,
a
oportunidade de conhecerem-se e aquela outra de
se dizerem com franqueza, coisas justas ou injustas,
que seriam silenciadas na área diplomática, aclaram,
elucidam,
despertam,
advertem,
dissipam
incompreensões, tornam possível remover quanta
pedra exista no caminho do bom entendimento
indispensável à unidade continental.
Admirável foi a cordialidade que marcou os
trabalhos da Coferência. Nunca pareceu mais
adequada a referência a povos irmãos da América.
O calor dos debates, nunca passou de
retórica. Discutiram-se teses políticas. Debateram-se
problemas econômicos. Nem umas, nem outras,
separaram.
Antes aglutinaram, acentuando a consciência
de que para problemas comuns devam ser
encontradas soluções comuns. Proveitosos foram,
extraordinàriamente proveitosos, os trabalhos da
Conferência Interparlamentar de Lima.
Seus resultados decorrem do ldealismo, da
boa vontade, do espírito panamericanista. Mas náo é
possível esquecer, nem a hospitalidade peruana,
nem o cenário em que nos reunimos.

Tivemos tão fraterna acolhida, merecemos,
nós brasileiros, tão tocantes manifestações de afeto,
que, ao fim, sentíamos estar em casa.
Nunca, Sr. Presidente, será possível relembrar
sem emoção o ameno convívio com a gente
peruana, em quem, felizes, vimos bons amigos do
Brasil. Lima nos ofereceu serenos dias claros para
que pudéssemos mergulhar os olhos na sua
paisagem. Nos seus lindos parques, nas suas ruas
longas, arborizadas e floridas. Para que. víssemos
suas praias tão diferentes e as suas montanhas tão
desnudas de vegetações, suas planícies tão bem
cobertas de culturas. Deu-nos a graça de ver as suas
belezas, os seus monumentos e de reverenciar a
memória dos seus próceres, de apreciar as suas
riquezas culturais e materiais.
Bem que Deus sentiu que não precisava de
chuva uma terra tão coberta de bênçãos.
Sr. Presidente, cumpre-me registrar a nossa
satisfação pela intenta e produtiva atividade da
Embaixada do Brasil em Lima. Deu-nós a melhor
assistência e podemos verificar o quanto tem sido
incansável o Embaixador Orlando Leite Ribeiro no
esfôrço de maior aproximação entre os nossos países.
Com uma clara visão dos problemas, muito
estimado, cercado de uma equipe de auxiliares das
melhores, tem desenvolvido um grande trabalho
construtivo, com a repercussão mais favorável.
Deixou-nos magnífica impressão. Muito há que
esperar dêle.
Seremos justos salientando a cooperação do
Itamarati. Não é preciso salientar a conveniência de um
entrosamento maior entre o Congresso e o Ministério
das Relações Exteriores. Já outros têm sugerido que
haja um contato permanente para informações e
assessoramento. Isto facilitaria o trabalho, sobretudo do
Senado na área de sua responsabilidade.
Desta
vez,
tivemos
os
melhores
resultados
da
cooperação
que
ao
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Grupo Interparlamentar Brasileiro foi assegurado. O
Secretário Cláudio de Souza foi um fator importante
no êxito do trabalho realizado.
Como decorrência de uma das resoluções
adotadas na Conferência, no sentido da Criação de
Grupos Nacionais da Associação Interparlamentar do
Turismo, partimos para o Chile e Argentina, já em
companhia do Senador Gilberto Marinho, Presidente
do Grupo Interparlamentar de Turismo, chamado
para substituir os que deviam regressar de imediato,
e dos Deputados Nestor Jost e Nelson Carneiro.
Visávamos ao contato com parlamentares
daquele admirável país. Isto foi tornado fácil pelo
trabalho do nosso. Embaixador Ferreira Braga. Com
o seu dinamismo, com as suas grandes relações,
com a simpatia de que goza em Santiago, nos deu,
ajudado pelo pessoal da Embaixada, onde
encontramos um grupo de grande eficiência, uma
preciosa colaboração. Especialmente convidados,
comparece-mos os congressistas brasileiros ali
presentes á solene instalação do Congresso Chileno.
Estivemos em visita ao Chanceler German Vergara
Donoso.
Em recepção na nossa Embaixada, o
Embaixador nos possibilitou contato mais demorado
com muitas das mais expressivas figuras do
Congresso Chileno, entre as quais os Presidentes do
Senado e da Câmara dos Deputados.
Em Santiago, a progressista e bela capital
chilena, fomos alvo das mais comovedoras
demonstrações de simpatia para com o Brasil.
Espontânea, impressionante, de tôdas as camadas,
é a amizade dos chilenos pelo nosso País. Dela
devemos sentir-nos tranqüilos e orgulhosos.
Necessário nos parece que criemos mais
oportunidades de contatos e de intercâmbios com
aquêle país irmão que enfrenta com denôdo,
dificuldades que jamais serão invencíveis para um

povo tão viril, e tão cioso da sua independência e tão
amante das idéias democráticas.
Deixou-nos a melhor impressão o Escritório
Comercial que é dirigido com muita eficiência e
dedicação pelo Sr. Assunção Viana.
De Santiago, seguimos a Buenos Aires, onde
a serviço do Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de Turismo já se encontrava o
Deputado Gurgel do Amaral.
Um dia sòmente lá estivemos, para contatos
com a nossa Embaixada, já que o Deputado Gurgel
Amaral tinha resolvido os assuntos a serem ali
tratados.
Tivemos do Embaixador Bolitreau Fragoso,
não só uma agradável acolhida, como a cooperação
mais decisiva de S. Exa. e de seus auxiliares que
constituem uma equipe muito capaz.
Eis, Senhor Presidente, as informações que
nos parece conveniente dar a esta Casa, – é, aos
nossos olhos, boa a posição do Brasil perante os
Países Americanos.
Para uma nação que não tem intenções de
emulação, de hegemonia, ou de liderança, mas
sòmente pretende cada vez mais identificar-se com
as demais Nações do Continente Americano em
têrmos de amizade, é satisfatório e alentador sentirse olhada com boa vontade e compreensão. E delas
é o prestígio desejado, o prestígio de que vimos
estar o Brasil desfrutando.
Onde quer que tenhamos estado, com quem
quer que tenhamos falado, só nos chegaram aos
ouvidos palavras de admiração, de respeito e de
amizade para com o Brasil.
Palavras de confiança no modo como se
conduz a sua política externa, tradicionalmente
sensata e lúcida, sensível às sugestões dos dias
presentes. Isto nos deu, com o orgulho de brasileiros,
a esperança de americanos, de vermos cada,
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vez mais unidos e compreendidos os povos da Dubrovnik, en el ano 1956, tuvimos el gusto de votar
América.
por la afiliación dei Grupo Peruano, pero no nos
Rio de Janeiro, 1º de junho de 1959. – Rui fué dada la satísfacclón de encontrar sus
representantes en la Conferencia de Bangkok o enla
Palmeira.
Publique-se.
de Londres.
Sintiendo Ia imperiosa necesidad de activar la
PRIMERA CONFERENCIA
participactón de los representantes de América en
INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
esos debates tan significativos, nos unimos a
Estados Unidos con el propósito de trabajar para que
Discurso del Presidente de la Delegación del América mereciera de la Unión Interparlamentaria la
Brasil, Diputado Saturnino Braga, a nombre de las consideración y atención correspondiente a su
Delegaciones visitantes, por ocasion de la inauguracion población y a Ia posición de que diafruta en el
de la I Conferencia Interparlamentaria Americana, en la panorama internacional.
Hicimos notar que nada justificaba el
Ciudad de Lima, Peru, el 10 de Mayo de 1959.
crecimiento de la influencia de Asia y de Africa en el
Fué con grau honor y sincera satisfacción que órgano representativo de los parlamentos del
aeepté la incumbencia de hablar en la apertura de mundo, sin que a la vez se escucharan debidamente
esta Conferencia, a nombre de Ias delegaciones de los pueblos americanos. Ya no podíamos quedar en
los hermanos países de América. Honor, si, pero no segundo plan cuando se tomaban decisiones
a mi propio, sino al Grupo Brasileno de la Unlón que interesaban a la humanidad, Teníamos perfecta
Interparlamentaria, por la distlnción que le otorgan conciencia del valor de los hombres que habitan en
los demás Grupos, cuyos sentimientos buscaré esta parte del mundo, de Ias riquezas que
interpretar con exaetitud. Satísfacción, si, porque continen sus tierras, del esfuerzo que hacen
presenciamos este magnífico espectáculo en el cual sus países en el sentido de la mejora de sus niveles
los parlamentarios americanos se unen, de de vida, del anhelo que paipita en Ias almas y
corazones abiertos, para debatir problemas de en los corazones de sus pueblos, dei deseo de
interés común y para dar su contribucíón al deseo de llevar América a lá. vanguardia de los cónclaves
que nuestros países logren en el concierto de las mundiales, Sabiamos que nosotros, Ia gente
naciones, la posicíón que sus pueblos merecen.
ame ricana, constituímos el futuro de progreso
AI terminar la Segunda Grande Guerra humano y no podemos sujetarnos a una
Mundial, la Unión Interparlamentaria volvió a sus posición inferior sin menosprecio de nuestras
actividades, y fué cuando el Grupo Brasíleno tuvo el asparaciones, de nuestras necesidades, de nuestros
pesar de constatar que, en las conferencias derechos. Por eso luchamos, con el apoyo de
interparlamentarias, en las cuales se discutían y se Estados Unidos, por que se aprobara la realización
votaban temas de gran repercusión en la opinión de Ia Conferencia Interparlamentaria del 58 en Rio
mundial, solamente dos países de América se hacian de Janeiro.
presentes: los Estados Unidos de América del Norte y
No teníamos duda de los frutos de
el Brasil. Argentina ya estaba entre los miembros de Ia esa
resolución
compensariam
nuestros
Unión, pero infelizmente tan poco concurria. En la esfuerzos porque conociamos Ia amistad y
reunión que el Consejo Interparlamentario realizó en el espíritu de solidaridad que existe entre todos
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los países de América. Efectivamente, en 1958, se
reunieron en Rio de Janeiro, además de Estados
Unidos y Brasil, Argentina, Chile, Haiti, Panamá,
Paraguay y Peru. Pero ya no quedó ahí ese
movimiento que resaltará la posición de América en
el concepto de Ias demás nacíones. Llevadas por el
miamo sentimiento de amlstad y solidariedad, así
como por el deseo de estudiar sus problemas
proplos en el âmbito continental, igual que en el
internacional, donde han de actuar como uri bloque
unido en la defensa de sus intereses, las
delegacíones americanas resolvieron constituir el
Grupo Interparlamentario Americano, que será una
de
Ias
grandes
fuerzas
de
Ia
Unión
Interparlamentarla y sabrá defender las justas
reivindlcaciones de nuestro hemisferio. No tengamos
la menor duda de que, ahora en adelante, el Grupo
Interparlamentario Americano ensanchará sus limites
de acción, haciéndose presente en el exámen de
todos los problemas universales. América tendrá
siempre una reptesentación y una acción dignas de
los pueblos que le dan vida.
Pero no solamente en el sector de Ias
relaciones
mundiales
es
que
el
Grupo
Interparlamentario Americano traerá benefícios. Lo
mismo ocurrirá cuanto a la participación en la
adopción de medidas que fortalezcan y estimulen el
desarrollo industrial, comercial y cultural de nuestros
países. Aqui discutiremos y trataremos de proponer
providencias que favorezcan nuestro crescimiento.
Aqui estrecharemos más aún Ia amistad que nos
une. Aqui procuraremos aumentar el intercambio tan
útil y necesario a nuestro progreso común. Aqui
asentaremos las directrices de nuestra conducta en
los asuntos internacionales, para que se eleve más y
más el nombre de nuestra América.
Entre
los
numerosos
esfuerzos
de
nuestros
países
cumple
resaltar,
en
este
momiento,
la
Operación
Pana-

mericana, gradas a la cual quedó constituído el
Banco Interamericano y se alcanzaran en Buenos
Aires los magníficos resultados que señalarán la
segunda reunión del "Comité de los 21". El Grupo
Interparlamentarlo
Americano
estoy
seguro,
empleará su Influencia junto a los parlamentos que
en el se representam, en el sentido de apoyar y
complementar Ias medidas indispensables a la
consolidación de esa oportuna iniciativa.
Comprendiendo las ventajas del movimíento
que inspiró la formación del Grupo Interparlamentario
Americano, quiso la delegación peruana en la
Conferencia de Rio de Janeiro, hacer efectiva, de
inmediato, su colaboraclón, y luego invitó a las
demás delegaciones continentales para que
viníéramos a esta linda y tan simpática ciudad de
Lima, para realizar esta Primara Conferencia
Interparlamentaria Americana. Esa actitud, tan
adecuada a la hidalguia y la amabilidad del pueblo
peruano, nos ha dado la oportunidad de disfrutar
ahora de la gentileza y de la hospitalidad de esta
nación hermana. Les quedamos muy agradecidos a
los
parlamentados
peruanos
por
habernos
proporcionado esta ocasíón, al Gobierno del Peru
por haber prestigiado la realización de esta reunión y
al pueblo de esta tierra por habernos recibido con
tanta simpatia. Nuestros agradecimientos serán
muchos más hondos aún, cuando, al terminar
nuestro labor, fueran posible constatar que, en Lima,
en el Peru, se ha dado el primer paso para el
funcionamiento
del
Grupo
Interparlamentario
Americano y hacia un entendimiento mejor y más
grande entre los, países de América, con vistas a
una acción conjunta en el sentido de asegurar a los
pueblos americanos una vida más tranquila y más
feliz.
Al Gobierno, al Parlamento, al Grupo
Parlamentarío y al pueblo peruano, nuestro fraterno
saludo;
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INTERPARLAMENTARIA AMERICANA

III

En el ejercicio de sus atribuciones podrán
determinar todas las diligencias necesarias: convocar
Ministros de Estado y cualesquiera otras
autoridades, de cualquiera esfera administrativa;
requerir de las oficinas públicas informaciones y
documentos; transladar-se a los lugares donde se
Comisiones Parlamentarista Investigadoras y haga necesaria su presencia; y finalmente, ejercer
su importancia.
ampliamente todos los derechos de investigación,
concernientes a Ia tarea que ias creó.
1º
IV
Las
Comisíones
Parlamentarias
Investigadoras.constítuyen instrumento esenciai al
La citación y Ias declaraciones de los
cumplimiento de la misión legislativa e a la acusados y de los testigos, se harán en los términos
supervisión â fiscalización, que compete a los de la legislación penal, y bajo las penalidades
Parlamentos, del ejercicio de los poderes nacionales. previstas en la misma.
Ponenrcia del Diputado Oscar Correia, em
nombre de la Delegación del Brasil a la 1ª
Conferencia Interparlamentaria Americana, en Lima,
Peru, el 11 de Mayo de 1959.

2º

V

Por eso, los Parlamentos Americanos deben
luchar en el sentido de que en sus respectivos
países, se reconozca la importancia de las
comisiones investigadoras y se les aseguren
garantias al más amplio ejercicio de las
investigaciones que se proponen.
SE RECOMIENDA, pués, a la Primera
Conferencia Interparlamentaria Americana, que sean
adoptados, en lo posible, de conformídad con la
legislación de los Estados Americanos, los principios
que se refleren a las Comísiones Parlamentarias
Investigadoras, de entre Ios cuales cabe resaltar:

Contituirán delitos punibles con las penas
previstas en la legislaclón penal: impedir o intentar
impedir de cualquier forma, el regular funcionamiento
de las Comisiones Parlamentarias Investigadoras;
quitar o trabar el libre ejercicio de sus atribuciones, a
cualquier de sus miembros; hacer falsa afirmación y
negar, u omitir la verdad como testigo, perito,
traductor o intérprete delante de ellas.

I
Serán convocadas para hecho determinado, y
serán instituídas siempre que requeridas por un
tercio de los miembros de la respectiva casa
legislativa (Cámara de Diputados o de Senadores).
II

VI
AI término de sus trabajos, presentarán
informe circunstanciado de lo averiguado y elevarán
las sugerencias que sean pertinentes a la respectiva
Câmara o a cualquier poder nacional.
PRIMERA CONFERENCIA
INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
Participacion de representantes Del Poder
Legislativo en Los Conclaves Americanos.

Conservarán la proporcionalidad de los
partidos representados en la Casa del Parlamento
que las instituyó, asegurándose siempre el derecho
Hasta
de representación de las minorias.
actuaclón

1º
hoy
de

ha
los

sido
escaca
Parlamentos

la
en

– 60 –
el debate y solución de los problemas comunes
de América, ya que su participación en los
cónclaves internaclonales ha sido esporádica e
ocasional.

Recomienda:
I

Que se declare la aspiraclón de los pueblos
americanos en el sentido de que se afirmen cada vez
más la comprensión y la amistad que desde tiempos
Como
consecuencia,
esas
cuestiones ínmemorables los unen;
han sido materia de conocmiento y decisión casi
exclusiva de los poderes ejecutivos; el legislativo
II
solo es llamado a colaborar posteriormente y en
casos especiales, a fim de ratificar los tratados
Que se divulguen los problemas debatidos y
firmados.
los
acuerdos
firmados
en
Ias
reuniones
internacionales, con el fin de interesar vivamente las
3º
opiniones públicas, para que participen activamente
en la obra esencial y magna de Integración del
De eso resultan, en gran parte, el continente.
desinterés del Legislativo por la discusión de los
problemas magnos de integracíón social, económica
III
y cultural del continente americano, y en
consecuencìa la escasa repercusión nacional de
Que se haga presente a los respectivos
esos problemas y la ausencia de presión de la gobiernos la conveniencia de que a todas las
opinión pública, que carece de información sobre sus Asambleas continentales, de cualquier natureza, se
gobernantes.
envien representantes del Legislativo, los cuales
podrán asi trasmitir a sus Parlamentos y a sus
4º
pueblos los resultados de esos certámenes. – Oscar
Correia, Delegado Del Brasil.
Se impone por eso, dar, dentro de los
respectivos limites nacionales, mayor importancia y
Proposta do Deputado Nestor Jost, em nome
repercusión a los problemas comunes americanos, da Delegado do Brasil à 1ª Conferência
con lo que se dará caracter orgánico y realidad Interparlamentar Americana, em Lima, Peru, a 11 de
efectiva a la comprensión continental, que solo maio de 1959.
ganará con la actuación de la opinión pública de
cada país.
Traçar as características do Turismo e falar de
sua importância tradicional, sob todos os aspectos,
5º
seria de si, tarefa difícil, que cresce de significação
se atentarmos para a qualificação desta assembléia,
En esa obra deben colaborar con prioridad que reúne altas expressões de cultura e de
los Parlamentos, lo que solo se conseguirá si inteligência,
tão
comuns
nos
parlamentos
estuviere suficientemente interesados hasta al punto americanos.
de alcanzar el apoyo de los pueblos que
Especialmente porque na vasta órbita do
representan.
turismo se situam variadas e empolgantes
Para
eso,
la
Primera manifestações da atividade humana, é que achamos
Conferencia
Interparlamentaria
Americana oportuna esta discussão, nesta oportunidade.
7
2º
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Fator preponderante na aproximação dos
povos, que une os cidadãos e estabelece
espontâneos e sólidos vínculos de afetividade, é sem
dúvida um dos elos da grande corrente de
solidariedade que conduz à paz universal. Sempre
foi um meio de aprimoramento cultural e cívico e
modernamente
tornou-se
influente
dado
o
desenvolvimento econômico de muitas nações.
Sua importância é extraordinária como meio
de diversão, como também de perseveração e
muitas vêzes de recuperação da saúde.
Desempenha, enfim, uma gama de esplêndidos
efeitos em benefício do homem e da sociedade.
Ninguém pode negar a importância do Turismo
como fator econômico e social e conseqüentemente
quem tem responsabilidade política não pode deixar
de considerá-lo técnica e, quiçá, cientìficamente.
Quem atentar para os dados estatísticos
publicados nos últimos anos, há de admirar-se do
crescimento e continua expansão do Turismo, quer
na sua modalidade de deslocamento interno de
pessoas, especialmente, na Europa e na América do
Norte, quer desta para aquela parte do globo.
Geralmente são realçados os resultados
econômicos e financeiros de tal atividade, mas, de
incomensurável valia se nos afigura o efeito do
Turismo, no entrelaçamento cultural dos povos e na
sedimentação da amizade entre as nações que êle
propicia.
Para se ter uma idéia do desenvolvimento e da
grandeza das quantias mobilizadas por essa
indústria invisível, basta citar que em 1948 a
despesa dos americanos do norte com viagens para
o estrangeiro rondava os 700 milhões de dólares,
sendo calculada para 1958 em cêrca de 2 bilhões,
dos quais a Europa absorve cêrca de 35%, o Canadá
e México 45%, América Central 10%, mais ou
menos, restando menos de 10% para a Ásia, Ocea-

nia, África e América do Sul que absorve apenas 2%.
Mais objetivamente, tomando, por base
comparativa dados de 1948 e 1957, vemos que
decresceu o movimento relativo de turismo
americano para o sul do continente de 3,5 para
2,7%, embora tenha havido crescimento de
ingressos de 21 milhões de dólares em 1948 para 37
milhões em 1957. Quantia que é suplantada no
turismo de importação por Cuba, isoladamente, que
obteve renda superior a 50 milhões em 1957, e em
sentido inverso pelo Brasil que dispendeu, em 1957,
mais de 40 milhões de dólares com viagens de
nacionais para o exterior.
Provàvelmente 2.000.000 de americanos do
Norte se deslocam anualmente a procura de novos
horizontes, ou sensações diferentes por outros
países, e menos de 50 mil vêm à América do Sul.
Por que não terá o Turismo alcançado ainda
posição de relêvo na estrutura econômica desta
parte do hemisfério?
Porque certamente não temos dado a
importância objetiva e adequada a essa indústria.
Ùltimamente o Congresso Panamericano de Turismo,
realizado sob os auspícios da OEA em Pôrto Rico,
lançou bases sólidas para seu desenvolvimento neste
hemisfério e em prosseguimento, sob a orientação da
mesma Entidade, realizou-se o 8º Congresso
Interamericano de Turismo, em Montevidéu, onde se
reafirmaram teses da mais alta relevância. Também o
Congresso realizado recentemente no Chile, sob
orientação
da
COTAL
(Confederación
de
Organizaciones Turísticas de América Latina), foi mais
um êxito e um largo passo para o desenvolvimento de
tão sadia atividade.
Mas, há muito mais que fazer em seu benefício,
porque como bem escreveu abalizado técnico,
em revista especializada, de edição recente, em
matéria de palavras e discursos tudo se tem feito entre
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nós e, no setor de realizações, com honrosas
exceções, quase nada.
Aliás, na Europa é tal a importância que
adquiriu o Turismo que a Universidade de Florença e
o Real Instituto di Scienza Economiche e Comerciale
de Roma, instituíram a cátedra de “Economia
Turística”, e além da Itália todos os demais Estados
da Europa Ocidental lhe dedicam atenção muito
especial.
A Inglaterra, a França, a Itália, a Suíça, a
Bélgica, a Áustria, a Alemanha e outras nações,
dispendem, anualmente, milhões de dólares, quer
diretamente
como
propaganda
oficial,
governamental, quer como despesas de difusão
feitas pelas agências de viagens e companhias de
navegação marítima e aérea, emprêsas hoteleiras e
de estradas-de-ferro.
Diversas
instituições
com
ressonância
internacional, consideram e tratam o Turismo como
negócio, existindo poderosas organizações que a êle
se dedicam.
A propósito vamos citar algumas das
principais, distribuindo-as segundo a órbita em que
atuam em três grupos distintos:
1º As que congregam órgãos estatais ou
paraestatais, entre as quais interessa citar como a mais
expressiva a UIOOT (Union internationale de Organisme
Oficielle de Tourisme), com sede em Genebra;
2º As que agrupam as sociedades civis, sem
fins lucrativos, entre as quais se destacam a Aliança
Internationale de Tourisme (AIT), com sede em
Genebra; a Federación Internationale de Automobile
(FIA), com sede em Paris, e tantos outros que são
filiados à (OTA) Organisation Mondiale du Tourisme
et de l’automobile, com sede em Londres. Sòmente a
AIT conta com mais de cem organizações, em todos
os continentes.
A OIT e FIA tem organização para circulação
de veículos na maioria das nações do globo, man-

tendo ainda comissões técnicas e de pesquisas
científicas relacionadas com o Turismo, bem como a
“Revue du Tourisme” e boletins informativos.
A OTA mantém estreitas ligações com a ONU,
a quem bastante tem servido. Como atuação
regional a OEA mantém a divisão de Turismo em seu
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais,
que muito tem feito, mas que muito mais poderá
fazer pelo incremento do Turismo entre as nações
americanas.
3º As que filiam as entidades exploradoras do
Turismo, entre as quais basta citar a ASTA
(American Society of Traveller Agents) que goza de
extraordinário
prestígio
pela
sua
atuação
internacional. Como entidade independente fundada
por um grupo de parlamentares de diversos países
europeus funciona a “Assotiation Interparlamentaire
de Tourisme”, de âmbito universal e cujo
Secretariado Geral, funciona na Itália, que
desenvolve suas atividades junto aos Congressistas
dos Estados Membros, à qual já se filiou o grupo
brasileiro.
Êste complexo de instituições públicas e
particulares foi se formando lentamente e hoje se
apresenta com extraordinária pujança no mercado
turístico internacional e poderá nos servir como
exemplo sob múltiplos aspectos, prestando, também,
aqui serviços que sua experiência indicar. Para
aliviar os encargos com o Plano Marshall, ou por
razões outras, o próprio Govêrno Norte-Americano
tem favorecido bastante o turismo para a Europa e
cremos que também o favorecerá para o sul do
continente.
Indiscutível é, pois, por evidente, a existência
de um mercado de turismo extraordinàriamente
ativo, na Europa e na América do Norte, e
de uma organização que o incentiva. Se quisermos
dela tirar os proveitos que potencialmente
estão
à
nossa
disposição,
precisamos

– 63 –
de promover as medidas lógicas e naturais que a isto
conduzam.
Já se disse alhures que o turismo é um bem
contagioso e está comprovado que quem faz uma
primeira viagem, adquire o gôsto de viajar sempre.
Desviar verdadeiras torrentes de turistas que
dão preferência ao velho mundo é bem difícil, pois há
inúmeras razões e tradições arraigadas que não
podem ser alteradas, nem suprimidas de uma hora
para outra, mas que não impedem que surjam e se
desenvolvam novos centros de curiosidade.
E, para isso, a América do Sul, além das
belezas naturais, de tão variados e surpreendentes
aspectos, que representam forte atração para os que
buscam algo de novo, já cansados dos atrativos que
lhes proporciona a Europa, possui também motivos
de ordem histórica e cultural, capazes de interessar
profundamente.
Baseados nessas considerações gerais, que
poderiam
ser
desdobradas
indefinidamente,
chegamos a conclusão de que precisamos,
urgentemente, organizar-nos para obtenção das
vantagens que outros países estão gozando, com o
afluxo de turistas estrangeiros.
É, sem dúvida, tarefa árdua e que pressupõe
uma série de providências que dependem de tempo
e recursos – e é aí que entendemos que a
participação dos parlamentares é essencial, quer
votando medidas de amparo à iniciativa privada,
sempre precursora e sustentáculo dos grandes
movimentos turísticos, quer providenciando no
campo legislativo condições que facilitem o
desenvolvimento das atividades estatais conexas,
correlatas, ou diretamente ligadas à indústria do
Turismo.
São condições consideradas essenciais ao
desenvolvimento do Turismo, entre outras:
a) o zoneamento turístico de cada país,
com minuciosa descrição das áreas escolhidas,
com todos os seus atrativos e sua publi-

cação em guias, mapas e roteiros ilustrados e em
várias línguas;
b) a Organização do Calendário Turístico,
incluindo competições esportivas, festividades
características, artísticas, culturais e religiosas, bem
como congressos técnicos e científicos;
c) o desenvolvimento da indústria hoteleira,
não só através da isenção de tributos, mas
sobretudo com financiamentos a longo prazo,
atendendo aos grandes centros e as estações
termais e climáticas e os parques, incluindo sempre
que possível restaurantes típicos, por figurarem
êstes, entre as primeiras atrações procuradas pelos
forasteiros;
d) estabelecer facilidades aduaneiras e facilitar
o preparo de pessoal especializado no trato com
turistas, bem como dispor de meios de condução
cômoda e de custo razoável, para o acesso aos
pontos pitorescos e de diversões;
e) construir e melhorar os meios de transporte
indispensáveis à economia do país, sem perder de
vista que o desenvolvimento do Turismo, como
fornecedor de divisas, em muitas nações ultrapassa
a generalidade dos produtos agrícolas, ou industriais
de exportação;
f) preservar as belezas naturais, da fauna e da
flora bem como os elementos históricos;
g) fazer a propaganda, em têrmos tais que o
afluxo de turistas não ultrapasse as possibilidades de
boa acomodação, mas que propicie movimento
capaz de incentivar novos empreendimentos;
h) promover o entendimento oficial e facilitar o
intercâmbio entre entidades turísticas, dos diversos
povos do Continente, para coordenar meios e
recursos que facilitem as viagens circulares.
Enfim, o campo legislativo, sendo normativo
da vida social, política e cultural, propicia aos
parlamentares oportunidades especiais de contribuir
para o desenvolvimento, sob todos os aspectos, de
tão útil quão necessária atividade.
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Com estas considerações e levando em conta
as condições peculiares especialmente dos países sulamericanos, nesse fecundo campo de ação humana.
Propomos:
I
Que os parlamentares, aqui presentes
envidem esforços e apliquem todos os meios a seu
alcance para melhorar as condições internas de seus
países, para atrair grandes correntes turísticas, dêste
e de outros continentes.
II
Que exerçam tôda sua influência junto aos
respectivos governos e instituições reconhecidas de
utilidade, no sentido de assentar medidas comuns
entre as diversas nações americanas que favoreçam
o intercâmbio turístico.
PRIMEIRA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
Propuesta del Diputado Néstor Jost, a nombre
de la Delegación del Brasil, a la I Conferencia
Interparlamentaria Americana, en Lima, Peru, el 11
de Mayo de 1959.
(Delegación brasileña)
Sois reconocidos los efectos benéficos de las
decisiones tomadas últimamente en el seno de
varios organismos internacionales en cuanto a la
circulación de material educativo, científico y cultural.
La eliminación de obstáculos que se oponen a
la libre circulación de noticias e informaciones ha
sido constante y el mundo se encuentra cada vez
más unido gracias al intercâmbio cultural que es uno
de los medios más eficaces para cimentar la
comprensión internacional.
Si
luchamos
ahora
por
la
eliminación
de
la
pobreza
y
del
su-

frimiento popular, debidos a la baja condición
económica en que viven nuestros pueblos, no nos
podemos olvidar de Ias implicaciones de Ia
educación
en
cualquier
proceso
de
desenvolvimiento.
Los millones de seres humanos que
abandonaron formas rudas y poco provechosas de
trabajo, sólo se pudieron valer de la tecnologia
moderna a base de esfuerzos educativos.
Ahora, cuando se trata de valorizar a la
persona humana, creando nuevas oportunidades de
trabajo, se impone poner un cuidado especial en la
formulación general de los objetivos que se desean
alcanzar.
Entendemos que es indispensable la
elaboración paralela, con los planes de
desenvolvimiento económico, de un planeamiento
también
de
ámbito
continental
para
la
formación de técnicos de todos los niveles y
especialidades.
Surge de ahí la necesidad de reformular
nuestra legislación educacional libertándola del
aislamiento en que vive a fin de conyugarla con un
sistema que facilite la obtención de los altos objetivos
sociales y humanos, perseguidos por la política
panamericana.
Atendidos los objetivos permanentes de
formación del hombre, a los que deben servir, las
instituciones de educación, precisan tener en vista la
diversificación de la economia y los tipos de
ocupación profesional más indicados para elevar las
condiciones de eficiencia del pueblo.
Siendo comunes muchas de las necesidades y
las formas de enfrentarlas, no vemos porque aislar
los sistemas educacionales de los países
americanos que están todos inspirados en el
concepto cristiano de Ia vida y fundados en los
principios de libertad y en los ideales de solidaridad
humana.
Por eso proporemos:
Que, respetados los límites constitucionales de
cada país, sean hechos esfuerzos conjuntos en el sen-
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tido de que la legislacíon de la enseñanza facilite la
equiparación de diplomas educacionales de los
cursos equivalentes para que en lo posible, aseguren
el ejercicio profesional respectivo, en cualquier
nación americana.
PRIMERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
(Traduccion no oficial)
Discurso del Diputado Nelson Carneiro, a
nombre de la Delegación del Brasil, na primeira
sessão plenária da I Conferencia Interparlamentaria
Americana, en Lima, Peru, el 11 de Mayo de 1959.
Señor Presidente:
Señores Congresistas:
Sean Ias primeras palabras de Ia Delegación
Brasileña a la ocasión de una nueva cita de los pueblos
americanos, un afectuoso y cordial saludo a Ia noble
nación peruana, por la hidalguía y cariñosa recepición
con que nos encanta, sin sorprendernos, y con que nos
emociona, lo que no podremos jamás olvidar. Traemos
a estas tierras estimadas del Pacífico Ias emociones de
65 millones de amigos del Peru, de 65 millones de
brasileños volcados hacia el Atlántico.
AI andar, como lo hicimos hace solamente dos
dias, por el amplio camino de los cielos, comprendemos
mejor el sueño magnífico de Santos Dumont, dando alas
al hombre para que nuestra generación pudiera ver eu
los Andes un trazo de unión entre nuestros pueblos y, ya
no, un obstáculo al mejor intercambio entre naciones
destinadas a ejercer en el mundo contemporáneo la
misma misión política y social.
Los brasileños somos en América una
palabra de concordia. Y es con esta palabra que
más una vez saludamos a todos los pueblos
americanos que ahora se reúnen en esta hermosa
y tradicional Ciudad de los Virreyes. Debe
animarnos a todos el sincero propósito de su-

perar divergencias ocasionales que no deben
prosperar entre países hermanos. Juntos, debemos
estudiar y debatir aprehensiones y problemas que,
siendo de cualquiera, son y deben ser aprehensiones
y problemas de todos.
Conplácenos referirnos a la simpatía y la
unanimidad con que los pueblos americanos
aplaudieron la reciente iniciativa del Presidente de Ia
República del Brasil, el antigo Diputado Juscelino
Kubitschek, cuando propuso, con la Operación
Panamericana, Ias bases de una nueva organización
continental, destinada a anuar el esfuerzo de toda la
comunidad americana en pro de una colaboración
hacia el creciente desarrollo industrial, comercial y
cultural de los Estados que integran el Nuevo Mundo
y, así, erradicar de su paisaje nacional los trazos
amargos de la miseria y del subdesarrollo.
La integración económica de los países
americanos deben ser nuestra inquietud de todos los
instantes, tanto más que el prestígio y la grandeza de
la família americana crecerán en la misma
proporción en que crece el prestigio, la grandeza de
cada uno de nuestros países. Ningún Estado será
fuerte y feliz en un hemisferio lleno de angustias y
desesperaciones.
Creemos aún que la tarea de nuestra
generación será tanto más fácil de realizar cuanto
más se consolidare, en nuestras Patrias,
las
instituciones
democráticas,
con
el
consecuente prestígio de nuestros respectivos
Parlamentos.
Por eso que somos, Senadores y Diputados
aqui reunidos, el propio pensamiento americano, –
por encima y fuera de las divergencias partidarias
que caracterizan y animan nuestros partidos
nacionales –, pensamos los brasileños que nos cabe
estimular, por cualquier motivo y hasta mismo sin
motivo, los contactos personales entre los
parlamentarios americanos, tan cierto es que cuanto
más nos conozcamos, más nos amaremos. Y así,
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con mayor efectividad, podremos servir a los ideales
de mutua comprensión que deseamos que
contaminen a todos los pueblos del mundo, en todos
los climas, en todos los régimenes, bajo todos los
cielos.
Saludamos, con la efusión de nuestra alma, a
los pueblos americanos que no han podido concurrir
a esta reunión. Con ellos y todos los demás, la
Delegación brasileña tiene ya cita segura, en
cualquier punto del Continente, para la Secunda
Conferencia de nuestro Grupo regional, por
realizarse en 1960. Somos América, por más que
nos llamen Américas. En algún idioma, que ningún
pueblo habla, mas que debe ser el idioma del
sentimiento continental, América debe traducirse por
entendimiento, armonía, amor.
Que Dios así lo permita, por nosotros, por
nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por los
tiempos de hoy en adelante.
Lima, Mayo de 1959.
Encerrando seu discurso, o Deputado Nelson
Carneiro requereu fôsse submetido ao Plenário uma
proposta a fim de que a Conferência depositasse as
flôres de sua admiração no panteon onde repousam
os heróis peruanos, que simbolisam, por seu amor à
liberdade, os heróis das Américas. Aprovado
unânimemente
seu
pedido,
a
Conferência
compareceu à solenidade realizada às 13 horas de
13 de Maio, havendo falado, na oportunidade, o
Senador Peña Prado, seu Presidente, e o Deputado
Saturnino Braga, do Brasil.
Sugeriu ainda o Deputado Nelson Carneiro
três recomendações, que serão submetidas ao
Conselho Executivo da 2ª Conferência, que dirá de
sua conveniência para inclusão na pauta dos
próximos trabalhos:
a) recomendação a todos os países do
Continente, que até hoje não o hajam feito, incluam
em suas legislações nacionais disposições que
não só assegurem os direitos políticos à mulher,
mas também lhes confiram os mesmos di-

reitos civis outorgados aos homens, tal como
resolvido na Conferência Panamericana de Bogotá,
de 1948;
b) recomendação a todos os países do
Continente, que até hoje não o hajam feito, estudem
a possibilidade de modificar suas legislações
nacionais, visando a extinguir distinções entre filhos
nascidos dentro e fora do matrimônio, e assegurando
os direitos de assistência à mãe, antes e depois do
parto;
c) recomendação a todos os países do
Continente, a fim de que estudem a possibilidade de
incluir, em suas legislações nacionais, dispositivos
que removam dificuldades acaso existentes, para
homologação de sentenças judiciais dos demais
países americanos, no que tange à constituição e
dissolução do casamento.
PRIMERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
Acta de Constitución del Grupo Regional
Americano de la Unión Interparlamentaria.
En la ciudad de Lima, a los dieciséis dias del
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y
nueve, reunidos en el Palacio Legislativo del Peru
los Presidentes de las Delegaciones acreditadas
ante la Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana, después de deliberar sobre distintos
asuntos relacionados con los propósitos de este
certamen, acordaron dejar constancia en este
documento del proceso de creación del
Grupo Regional Americano de la Unión
Interparlamentaria,
o,
simplesmente,
Grupo
Interparlamentario Americano, a saber:
Primero – Como lo expresa el artículo 1º de su
Reglamento, Ia Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana se reúne en Lima del 10 al 17 de mayo de
1959, en virtud de la resolución apróbada por la 47ª
Conferencia
de
la
Unión
Interparlamentaria,
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celebrada en Rio de Janeiro en Julio de 1953.
Segundo – De acuerdo con los objetivos de su
convocatoria,
dicha
Primera
Conferencia
Interparlamentaria, entre otras resoluciones, ha
aprobado, por unanimidad, con Ias modificaciones
introducidas en el debate, el Proyecto de Estatutos
del Grupo Regional Interparlamentario Americano,
así como del Reglamento de sus conferencias
regionales,
ambos
proyectos
elaborados
por el Grupo Nacional Brasileiro de la
Unión Interparlamentaria, en cumplimiento del
acuedo
pertinente de la mencionada 47ª
Conferencia.
Tercero – En los debates y en la aprobación a
que el numeral precedente se refiere, han intervenido
las Delegaciones debidamente acreditadas de los
seguientes grupos nacionales parlamentarios o de
Parlamentos de los países americanos: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El
Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru,
Uruguay y Venezuela, los nombres de cuyos
miembros integrantes con el total de 143 constan en
hoja aparte que se considera complementaria de
este documento, así como los textos de los Estatutos
y Reglamento precitados, con 19 y 18 artículos,
respectivamente.
Cuarto – No obstante de que todos los
presidentes de las indicadas delegaciones suscriben
el presente documento, de acuerdo con el artículo 3º
del Reglamento de la Primera Conferencia
Interparlamentaria Americana, la creación del Grupo
Interparlamentario
Americano,
hecha,
ad
referendum, en Rio de Janeiro por las delegaciones
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de
América, Panamá, Paraguay y Peru, en esta
ocasión, es ratificada sólo por los presidentes
de estas delegaciones, en razón de que
ellas representan grupos nacionales afiliados a la

Unión Interparlamentaria, con sede em Ginebra.
Quinto – En tal virtud, queda así ratificada la
creación del Grupo Interparlamentario Americano,
cuya organización y funciones se regirán conforme a
las disposiciones de sus citados Estatutos y
Reglamento, a cuyos efectos sus respectivos textos,
junto con el de esta Acta Constitutiva, serán puestos
en conocimiento de la Unión Interparlamentaria.
Sexto – Asimismo, el Presidente de la Primera
Conferencia Interparlamentaria Americana pondrá
los mencionados tres documentos en conocimiento
de los grupos nacionales americanos afiliados a la
Unión
Interparlamentaria,
para
los
fines
consiguientes, y, además a los Presidentes de Ias
Câmaras Legislativas de los países americanos en
los que aún no están constituídos tales grupos
nacionales, invitándoles a incorporarse al Grupo
Regional Americano de la Unión Interparlamentaria,
en cuanto su afiliación a este organismo mundial
haya sido resuelta, de ser posible antes de la
próxima Conferencia de Varsovia.
Setimo – Por su parte, los presidentes de las
delegaciones que suscriben este documento sin
ratificar aún la creación del mencionado Grupo
Regional, se comprometen a gestionar ante Ias
Cámaras Legislativas a Ias que pertenecen la más
pronta formación de los respectivos grupos
nacionales interparlamentarios, o la afiliación de sus
Parlamentos
como
tales,
a
la
Unión
Interparlamentaria, y, subsecuentemente, al Grupo
Regional Americano, creado en virtud de los citados
acuerdos de Rio de Janeiro (1958) y de Lima (1959).
PRIMERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA AMERICANA LIMA-PERU
Estatutos, reglamento, resoluciones, acuerdos
y mociones aprobados en las sesiones plenarias de
la conferencia.
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RESOLUCIONES DE LA PRIMERA
CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA
AMERICANA
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana, que inició sus labores en la ciudad de
Lima el dia 10 de Mayo de 1959, discutió y aprobó
los Estatutos, Reglamento, resoluciones, acuerdos y
mociones que a continuación se expresan:
I
ESTATUTOS DEL GRUPO
INTERPARLAMENTARIO AMERICANO
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS
Articulo
1º
El
Grupo
Regional
Interparlamentario Americano es una entidad
parlamentaria, constituida por Grupos nacionales de
los países del Continente americano afiliados a la
Unión Interparlamentaria.
Articulo
2º
La
afiliación
al
Grupo
Interparlamentario Americano no afecta, de ningún
modo, las relaciones de cada Grupo Nacional con la
Unión Interparlamentaria.
Articulo 3º El Grupo Interparlamentario
Americano se adhiere a los propósitos de la Unión
Interparlamentaria de favorecer los contactos
personales entre los miembros de todos los
Parlamentos y de congregarlos en una acción común
con la finalidad de hacer colaborar a sus respectivos
Estados en la consolidación y el desarrollo de las
instituciones democráticas, como también en pro de
la paz, de la liberdad, de la justicia social y de la
colaboración entre los pueblos, especialmente a
través de una organización universal de las
naciones.
Articulo 4º El Grupo Interparlamentario
Americano se propone, en el ámbito regional,
intensificar el intercambio entre los miembros
de
los
Parlamentos
americanos,
incrementar
la
participación
de
Amé-

rica en la Unión Interparlamentaria y favorecer el
estudio común de los asuntos que interesen, en
forma especial, a la totalidad o a parte de la
Comunidad americana, como también a cualquier
país que la integre.
Articulo 5º Cualquier Grupo nacionale
americano que desee afiliarse al Grupo
Interparlamentario Americano deberá comunicar su
intención al Comité Ejecutivo del mismo. A la
mencionada comunicación se agregará prueba de
que la afiliación a la Unión Interparlamentaria se
encuentra en plena vigencia, además del
compromiso de adhesión a los objetivos del Grupo
Interparlamentario y de la aceptación de los
presentes Estatutos. El Presidente del Comité
Ejecutivo deberá comunicar a los Grupos
nacionales la incorporación de ese nuevo Grupo
nacional.
Articulo 6º La cesación, permanente e
temporal de la afiliación al Grupo Interparlamentario
Americano pedrá tramitarse por comunicación
espontánea de Grupo nacional interesado e por
decisión, aprobada en Conferencia Regional, en
base a la ausencia en tres Conferencias Regionales
seguidas o a la cesación o suspención de la afiliación
a la Unión Interparlamentaria.
Articulo
7º
Dentro
del
Grupo
Regional
Interparlamentario
Americano
pueden constituirse Sub-Grupos Regionales
Interparlamentarios.
CAPÍTULO II
CONFERENCIAS REGIONALES
Articulo
8º
El
Grupo
Regional
Interparlamentario Americano se reunirá en
conferencia una vez por año.
Parágrafo único. El lugar y la fecha de cada
Conferencia regional serán determinados por Ia
Conferencia precedente y solo podrán ser
modificados,
en
casos
excepcionales,
a
juicio del Comité Ejecutivo y, si fuera posible, con
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el acuerdo del Grupo Nacional eucargado de la
organización de la Conferencia.
Articulo 9º En las Conferencias Regionales
participarán los Delegados de cada Grupo nacional
afiliado al Grupo Regional Interparlamentario
Americano.
Parágrafo 1º Cada Delegación tendrá 10
votos; y, en el caso que el número de los Delegados
presentes fuere inferior o superior al de votos que
corresponda al Grupo, el Presidente de la
Delegación respectiva deberá indicar la distribución
de los votos que ejercitará cada uno de los
concurrentes de su Delegación.
Parágrafo 2º A ningún Delegado le podrá
corresponder más de cinco votos.
Articulo 10º Siendo Ia Conferencia Regional el
organismo
supremo
del
Grupo
Regional
Interparlamentario Americano, y Ia única apta a
tomar posición en su nombre le corresponde decidir
acerca de todos los asuntos relativos al Grupo,
aprobar resoluciones y recomendaciones sobre
cualquier materia de sua Temario y, especialmente,
hacer recomendaciones acerca de Ia actitud de los
representantes de los Grupos nacionales afiliados en
el seno de la Conferencia Interparlamentaria y en las
reuniones de los organismos directivos de la Unión
Interparlamentaria.
& 1º Las decisiones, resoluciones y
recomendaciones de las Conferencias Regionales
se considerarán aprobadas cuando tengan
el apoyo de más de Ia mitad de los votos
inscritos.
& 2º Las diversas Delegaciones en las
Conferencias Regionales deberán comunicar a sus
respectivos Grupos nacionales Ias decisiones,
resoluciones y recomendaciones aprobadas en Ias
Conferencias Regionales y empeñarse en la
realización de Ias mismas.
Articulo 11º El Temario de Ias Conferencias
Regionales será elaborado por el Comité Ejecutivo del

Grupo Interparlamentario que, para tal fin, deberá
reunirse, en la ciudad fijada para cada Conferencia,
cuatro meses antes de la apertura de la misma.
& 1º Los Grupos Nacionales no representados
en el Comité Ejecutivo podrán presentar sugerencias
para el Temario, debiendo hacerlas llegar
directamente al Presidente del Comité quince días
antes de Ia reunión del Comité Ejecutivo.
& 2º El Comité Ejecutivo deberá comunicar,
inmediatamente, a todos los grupos nacionales
afiliados el Temario aprobado.
& 3º No se discutirá en las Conferencias
Regionales ningún asunto fuera del Temario, a no
ser que Ias mismas tomen decisión contraria.
CAPÍTULO III
COMITÉ EJECUTIVO
Articulo 12º Para asegurar el funcionamiento
del Grupo Regional Interparlamentario Americano, en
los períodos de receso de las Conferencias
regionales, éstas designarán a un Comité Ejecutivo,
cuya competencia, a no ser en los casos
expressamente indicados en los presentes Estatutos,
será determinada por Ias mismas Conferencias.
& 1º El Comité Ejecutivo estará compuesto de
5 representantes; pertenecientes a Grupos
Nacionales diferentes.
& 2º Uno de los miembros, del Comité Ejecutivo,
a quien corresponderá la Presidencia, será indicado por
el Grupo Nacional encargado de la organización de la
Conferencia Regional por realizar. En el caso de que se
modifique el lugar fijado para la Conferencia, el
Presidente del Comité dejará el lugar al representante
del Grupo Nacional que reciba el encargo de realizar la
Conferencia y saldrá del Comité si el nuevo Presidente
no fuera aún miembro del mismo.
3º
Los
demás
4
miembros
del
Comité
serán
elegidos
en
las
Con-
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ferencias Regionales, renovándose en cada una de las leyes de trascendencia nacional, vigentes en sus
respectivos países y Ias de igual naturaleza que, en
ellas, de dos en dos.
el futuro, entrem en vigencia. La Oficina estará
obligada a proporcionar a los miembros de los
CAPÍTULO IV
Grupos Nacionales cualquier información que
soliciten. La Oficina tendrá un órgano de publicidad.
SEDE Y SECRETARÍA
Articulo 13º La sede y la Secretaria del Grupo
Regional Interparlamentario Americano serán
rotativas y coincidirán con la sede y la Secretaria del
Grupo Nacional encargado de la organización de la
Conferencia Regional por realizar.
Parágrafo único. La acción de la Secretaria del
Grupo Interparlamentario se limitará al ámbito
regional y en nada afectará las relaciones de la
Secretaria de los Grupos Nacionales con la
Secretaría de la Unión Interparlamentaria.
Articulo 14º La Secretaria del Grupo Nacional
que sea, conjuntamente. Secretaría del Grupo
Regional Interparlamentario correrá con los gastos
corrientes de dicha función y mantendrá el archivo de
la o de las Conferencias Regionales organizadas por
el Grupo correspondiente.
Artículo 15º Al terminar cada Conferencia
Regional, la Secretaría del Grupo Nacional
Organizador deberá dar por concluídas sus
actividades como Secretaría del Grupo Regional
Interparlamentario dentro del plazo de dos meses,
debiendo, en dicho lapso, distribuir a todos los
grupos nacionales afiliados la documentación relativa
a la Conferencia Regional realizada, así como
suministrar al nuevo Presidente del Comité Ejecutivo,
todas Ias indicaciones necesarias para Ia
organización de la próxima Conferencia.
Articulo 16º Habrá una Oficina de Información
y Archivo del Grupo Regional Interparlamentario
Americano con sede en la ciudad de Lima, Peru,
que funcionará bajo el cuidado del Grupo
Peruano. Los Grupos nacionales Americanos
están
obligados
a
enviar
al
mismo

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 17º Los Grupos Nacionales que
deseen promover la reforma de los presentes
Estatutos, deberán dirigir sus propuestas a Ia
Secretaria del Grupo Interparlamentario, cinco
meses, por lo menos antes de Ia apertura de la
Conferencia Regional por realizar.
Parágrafo único. La Secretaria del Grupo
Interparlamentario deberá informar a los Grupos
nacionales afiliados acerca de las propuestas
presentadas y remitirlas al Comité Ejecutivo, a
tiempo para que se Ias incluya en el Temario de la
Conferencia Regional por realizar.
Articulo 18º Las disposiciones de los Estatutos
y de los Reglamentos de la Unión lnterparlamentaria
y de sus diversos organismos, así como la práctica
de sua actuación, se aplicarán, en principio, al Grupo
Interparlamentario
Americano
salvo
decisión
contraria.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
“Articulo 19º En el curso de la I Conferencia
Regional convocada en Ia ciudad de Lima por
consentimiento unánime, de los Grupos nacionales
del Grupo Interparlamentario, se procederá a la
elección de 4 miembros del Comité Ejecutivo del
Grupo, siendo dos por un período de dos
Conferencias, y dos por el período normal de una
sola.
(14 de Mayo de 1959)
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II
REGLAMENTO DE LAS CONFERENCIAS
REGIONALES DEL GRUPO
INTERPARLAMENTARIO AMERICANO
Articulo 1º La Conferencia Regional se reúne,
cada año, en sesión ordinaria, salvo decisión contraria.
& 1º La misma Conferencia Regional pueda
señalar para su próxima reunión una fecha que
sobrepase el plazo de normal de un año.
& 2º La fecha y el lugar de cada Conferencia
Regional son determinados por la Conferencia
anterior, y sólo podrán ser modificados, en casos
excepcionales, por el Comité Ejecutivo y, si fuera
posible, con el acuerdo del Grupo encargado de la
organización de la Conferencia prevista.
& 3º La convocatoria para la Conferencia
Regional deberá ser confirmada por el Grupo
organizador a los demás Grupos nacionales
afiliados, por lo menos cinco meses antes de la fecha
prevista para la apertura de la Conferencia.
Articulo 2º La Conferencia Regional podrá ser
convocada extraordinariamente por iniciativa del
Comité Ejecutivo o por solicitación ante este último,
formulada por la mitad, cuando menos, de los
Grupos nacionales afiliados.
Parágrafo único Cuando la convocatoria
extraordinaria fuera solicitada al Comité Ejecutivo,
éste deberá haceria efectiva; dentro del plazo de
cuarenta dias a partir de la fecha de entrega del
pedido al Presidente, del Comité Ejecutivo.
Articulo 3º El grupo nacional organizador de la
Conferencia regional deberá asegurar los medios y
Ias condiciones materiales necesarios a la
realización de la Conferencia.
& 1º El Comité Ejecutivo podrá, en los casos, en
que lo juzgue oportuno, fijar a los Grupos participantes
en la Conferencia Regional el pago de una contribu-

ción a los gastos de Ia Conferencia. .
2º Los gastos de viaje y estada de los
delegados a las Conferencias Regionales correrán
por cuenta de los respectivos Grupos nacionales.
Articulo 4º La duración de cada Conferencia
Regional es determinada por el Comité Ejecutivo,
conjuntamente con el Grupo nacional organizador
de la misma, pero, salvo en caso de
convocatoria extraordinaria, no podrá ser inferior a
cinco dias.
Articulo
5º
Los
Grupos
nacionales
participantes en la Conferencia Regional debrán,
quince dias antes de la apertura de la misma, hacer
llegar al Presidente del Comité Ejecutivo sus
proyectos de resoluciones, mociones o decisiones.
Articulo 6º Para el estudio de los proyectos
presentados, se constituirán tres Comisiones
Relatoras, integradas por un Delegado de cada
Grupo nacional participante, entre–Ias cuales se
distribuirá los mencionados proyectos. 'Estas
Comisiones se reunirán una semana antes de Ia
sesión inaugural de la Conferencia:
& 1º En la distribución de los proyectos entre
las Comisiones relatoras, se tratará de observar un
criterio de afinidad de material, con fines a la
especialización de carda Comisión:
& 2º La composición de cada Comisión será
determinada por el Presidente del Comité Ejecutivo,
quien pedirá la reunión prevista en el presente
articulo.
Articulo 7º La Conferencia Regional será
abierta por el Presidente del Comité Ejecutivo
e, en su ausencia, por un presidente provisional
indicado por el Grupo organizador dela Conferencia.
& 1º Le compete al Plenario de la Conferencia
elegir a su Presidente definitivo.
& 2º Cada delegación participante indicará a
un delegado para las Vice-presidencias de la
Conferencia Regional.
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Articulo 8 º Los debates de la Conferencia
Regional serán públicos, salvo si, en caso de
discusiones de carácter personal, el Plenario decida
lo contrario, por los terceras partes de los votos
computables, inscritos en la Conferencia.
Articulo 9º Las Conferencias Regionales,
después de la sesión inaugural protocolar,
empezarán por un informe del Presidente del Comité
Ejecutivo que deberá abordar, entre otros asuntos a
su criterio, la situación general del Continente
americano.
Parágrafo único. El informe del Presidente del
Comité Ejecutivo deberá ser suministrado a los
Grupos nacionales afiliados un mes antes de la
sesión inaugural de la Conferencia, y podrá ser
discutido por un Delegado de cada Grupo nacional
participante.
Articulo 10º El Presidente de la Conferencia
Regional abre, suspende y clausuradas sesiones, las
sesiones,
así
como
dirige
los
trabajos;
correspondiéndole asegurar la observancia del
presente... Regiamente, dar la palabra, someter
proyectos y propuestas a votación y proclamar el
resultado de las eleciones y votaciones.
Articulo 11º Ningún orador podrá hablar sin
permiso del Presidente dela. Conferencia, y su
tiempo estará limitada, de acuerdo con resolución
previa, de carácter general, del Comité Ejecutivo.
& 1º Ningún delegado, podrá hablar más de
dos veces sobre el mismo asunto, y el Presidente de
la Conferencia podrá retirarle el uso de la palabra,
después de una advertencia previa, si se pone fuera
de la cuestión.
& 2º Los relatores de los diversos puntos del
Temario de la Conferencia podrán hablar hasta cinco
veces, durante el debate del asunto objeto de su
informe, no estando sujetos, en este caso, a
inscripción, en la lista de oradores.
& 3º En los planteos de cuestiones
de
orden,
sus
autores
podrán

hacer uso de la palabra, brevemente, para
justificarlas, correspondiendo al Presidente resolver
el caso de inmediato o someterlo a resolución del
Plenario.
Articulo 12º Al Secretario General del Grupo
Nacional organizador de la Conferencia Regional le
compete la dirección de la Secretaria de la
Conferencia, así como la designación de sus
eventuales sustitutos y de los Secretarios de las
diversas Comisiones.
Parágrafo único, También le compete al
mencionado Secretario General recibir, hacer
imprimir y transmitir loa documentos, Informes y
resoluciones relativos a la Conferencia Regional;
hacer traducir y distribuir el acta general de la
Conferencia Regional; organizar, cuando fuere
posible, el servido de interpretación simultánea; y, de
modo general, ejecutar toda tarea que la Conferencia
Regional le encargue.
Articulo 13º El Temario de la Conferencia
Regional será elaborado por el Comité Ejecutivo, y
no se discutirá ningún asunto fuera de dicho
Temario, salvo decisión contraria del Plenario.
Parágrafo único. Los proyectos de resolución,
enmiendas y mociones referentes a los puntos del
Temario, deberán presentarse, con 24 horas de
anticipación y por escrito, al Presidente de la
Conferencia Regional debiendo distribuirse a los
delegados presentes copias de los mismos.
Articulo 14º Salvo en los casos en que esté
fijado expresamente otro quórum, las decisiones de
la Conferencia Regional se tomarán por mayoria de
los votos de los delegados presentes.
Parágrafo único. Cuando en una elección,
ningún candidato, obtenga la mayoria de los votos,
se procederá a una nueva votación concurriendo
sólo los dos más votados anteriormente o si fuera el
caso, los dos de mayor edad de los votados en
primer lugar, o todavia, el más votado y el de mayor
edad de los colocados, en segundo lugar.
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Articulo 15º En principio, las votaciones se
harán a mano alzada y las elecciones, por voto
secreto.
& 1º A pedido de dos delegados
presentes, Las votaciones se realizarán por llamado
nominal.
& 2º A pedido de diez delegados presentes
y mediante aprobación del Plenario, las elecciones
de personas podrán efectuarse mediante voto
público.
Articulo 16º La Secretaria de la Conferencia
Regional pondrá a disposición de los delegados, a
más tardar media hora antes de cada sesión, el texto
del acta provisional de la sesión inmediata anterior,
debiendo publicarse posteriormente los apuntes
taquigráficos, salvo decisión contraria del Comité
Ejecutivo.
1º Cualquier delegado podrá reclamar de la
redacción del acta provisional de la sesión inmediata
anterior, correspondiendo al Presidente de la
Conferencia decidir acerca de la reclamación o
someteria al Plenario. Los delegados tendrán
derecho a que se inserten en las actas sus votos
razonados.
2º No habiendo reclamaciones en la sesión
inmediata posterior, Las actas provisionales se
considerarán aprobadas.
& 3º En caso de sesión secreta, la Conferencia
podrá dispensar la redacción del acta.
Articulo 17º Al clausurar cada Conferencia
Regional, su Presidente deberá enunciar Las
resoluciones o recomendaciones aprobadas, para
que Las distintas delegaciones las trasmitan a sus
respectivos Grupos nacionales, para su presentación
a los Gobierno ë o Parlamentos, en forma de
proyecto – de ley, mociones, interpelaciones e
cuaquier otra que correspondiera.
Articulo 18º En cualquier caso de omision
en del presente Reglamento, valdrán las normas
habituales de las Conferencias Interparlamentarias,
así como de Las Asambleas Legislativas de
todas Las naciones, pero, en caso de diver-

gensia se aplicará el Reglamento de la Cámara
popular del país en que se realiza la Conferencia
Regional.
(14 de Mayo de 1959)
III
INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS
Y DEL REGLAMENTO DEL GRUPO
INTERPARLAMENTARIO AMERICANO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana Acuerda:
Para la interpretación de los Estatutos y del
Reglamento del Grupo Interparlamentario Americano
se tendrán en cuenta las actas de la Primera
Comisión y del Plenario de la Primera Conferencia
de Lima.
(14 de Mayo de 1959)
IV
DEPURACIÓN DE LAS REDACCIONES DE
LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DEL
GRUPO INTERPARLAMENTARIO AMERICANO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana Acuerda:
Encomendar al Comité Ejecutivo la depuración
de las redacciones de los Estatutos y del
Reglamento
del
Grupo
Interparlamentario
Americano, sancionados en la Conferencia de Lima,
sin que se pueda cambiar ni el sentido ni el espíritu
de las prescripciones correspondientes. Los textos
depurados serán distribuidos entre los grupos
interparlamentarios nacionales afiliados, con la
anticipación necesaria, a fin de que puedan formular.
se las reclamaciones pertinentes en la subsiguiente
Conferencia.
(14 de Mayo de 1959)
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V
ABUSO DE PUBLICIDAD DE HECHOS
CRIMINOSOS
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana Considerando:
Que es un mal generalizado en América el
desborde de la prensa y de las radioemisoras
sensacionalistas, que hacen de La información sobre
hechos delictuosos y, especialmente, de los
crímenes,
una
propaganda
exaltada
y
profundamente dañina para la sociedad;
Que este tipo de publicidad contribuye a dañar
la. moral del pueblo y crea una verdadera escuela de
delincuencia,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de América
para que hagan um llamado a los órganos de prensa
y estaciones radiodifusoras del Continente, a fin de
que adopten las medidas convenientes para evitar el
exceso de publicidad de hechos delictuosos dañinos
a La sociedad.
(14 de Mayo de 1959)
VI
INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana Considerando:
Que los, pueblos del Continente Americano,
comprenden que su destino está en la integración de
sus economías;
Que, en esta integración, debe corresponder a
los Parlamentos americano um papel y una acción
intensiva y determinante;
Que para la integración total del Continente se
hace necesario ir integrando primero Las economías de
los países latino-americanos por regiones para producir
en definitica la integración total de América Latina y
llegar por último a consolidarla en todo el Continente;

Que vastas zonas de las 20 naciones de
América Latina presentan el drama y la paradoja de
la miseria actual en el Continente más rico de la
tierra. El insuficiente desarrollo educacional, la
inestabilidad social e institucional y. los deficientes
niveles de vida, deben atribuirse fundamentalmente a
la desunida entre los pueblos y la carencia
de una política común, capaz de superar las
limutaciones e insuficiencias a que se ven
enfrentados los pueblos latino-americanos con la
ficción de la autarquía, y de los mal entendidos
Intereses locales que contraponen sin razones
valederas a estos pueblos. Que estas consecuencias
provenientes de la fragmentación de sus
economías sólo podrá corregirse con la rápida
aplicación de formas concretas de solidariedad,
regional;
Que el deficiente desarrollo científico,
tecnológico, y económico en que se encuentran,
acentúa su atraso y los coloca en una creciente
dependencia con respecto a los pueblos más,
desarrollados
que
han
integrado:
sus
potencialidades;
Que la existencia de 20 mercados Latino
americanos separados por, 20 fronteras y al:
servicio de 20 intereses locales diversos. y enocasiones contraquestos hace imposible el
desarrollo de sus economías bajo cánones
modernos;.
Que estas economías nacionales quedan
condenadas a una relación inevitable desventajosa
con las economías de alto, desarrollo de, las
llamadas áreas integradas, porque no pueden
superar las limitaciones estructurales implícitas, en
éllas: a) mercados de consumo insuficientes de
capitalización propia en el ritmo y el volumen
necesarios y falta de justificación económica para
atraer inversiones extranjeras; c) imposibilidad de
crear las condiciones de investigación científica y
perfeccionamiento técnico que requiere la economía
moderna;
Que el ingreso medio per cápita en el conjunto
de los-países de La América Latina fué de 275 dóla-
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res para el año 55, es decir, apenas la novena parte
del ingreso medio de América Sajona (US$ 2,300),
un tercio de La Europa Occidental US$ 750) y menos
de la mitad del ingreso medio en Rusia (US$ 600) en
el mismo período;
Que.cuatro países de América Latina tienen
una renta nacional superior a 350 dólares por
habitante y 7 de ellos tienen ingresos nacionales per
cápita inferiores a 100 dólares por año;
Que la renta bruta de América Latina creció
para 1956 apenas al ritmo de la población (2.3%)
siendo el porcentaje de 1955 de 3%;
Que en el decenio 1945–1955, La tasa media
de crecimiento del producto por habitante fue de
2.7% y que de 1955 a esta fecha se ha reducido
pràcticamente a la mitad;
Que los gastos militares, superiores a Las
1,200 millones de dólares anuales , representan una
sangria para las, economías latin-americana y un
serio obstáculo para su crecimiento económico;
Que el bilateralismo deja elevados saldos de
pagos en el comercio interlatino–americano y es
causa importante de la contracción de este comercio.
que hoy Ilega al 10% del total realizando el, otro 90%
con áreas exteriores;
Que los conventos multilaterales de pago
entonarían de inmediato ese comercio permitiendo
las cuentas de compensación elevar el comercio;
inter–latinoamericano a un 90%;
Que éstas y – otras limitaciones básicas de las
economías fragmentadas del Hemisferio determinam
el carácter primario de sus exportaciones y la
inevitable succión, de riqueza producida por el
continuo deterioro de los términos del Intercambio.
Son asimismo el mayor obstáculo para la
industrialización y para la tecnificación de la
agricultura;
Que en su primera etapa de producción de bienes
de consumo el mercado interno de la mayoria de

los países latinoamericanos lince que ellos puedan
ser producidos a granel económicamente. Pero en la
segunda etapa de la industria semipesada y pesada
es ineludible contar con mercados más amplios;
Que este cuadro que presenta la falta, de
inflagración de Las economías latinoamericanas
hace imposible el incremento del producto nacional
en proporción adecuada a las necesidades de La
población en número y exigencias hecho que irá
agravando Las tensiones sociales que a as vez
comprometer La vida institucional y democrática;
Que los recursos naturales y la población de
América Latina hacen que esta canstituya una de las
regiones económicas más Importantes del mundo y
por la mismo no debe quedar condenada a Las
condiciones de vida y desarrollo atuales.
Que los recursos naturales y de población
le permiten un cambio total de esas condiciones
y un desarrollo multiforme con la vida de la
integración;
Que Latinoamérica constituye un 6.5% dela
población mundial y posee más del 10%
de las reservas mundiales de petróleo (1,710
millones de toneladas de un total mundial de
18,550 millones)." Igual relación se observa en
cuanto a la energia eléctrica, 53 millones 900 mil kw.
De un total de 481 millones de kw. Además América
Latina produce los siguintes porcentajes de
producción mundial de Las materias que se indican,
entre otras:
Plata – 44%; cobre – 30%, estaño –13%; zinc
– 11%; vanadio – 82%; plomo– 12%; bismuto –
47%; antimonio – 47%; ganeso – 7%;, cristales de
cuarzo – 93%; berilio – 77%. Además de un total de
reserva de 12 mil millones de toneladas de minerales
de alto grado, lo que constituye más de La quinta
parte de Las reservas mundiales;
Que
lá
explotación,
elaboración
y
utilización
limitada
de
estos
pro-
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ductos primos, es consecuencia solamente de la
debilidad estructural de mercados fragmentados;
Que en recursos humanos cuenta con la tasa
más alta de crecimiento demográfico en comparación
con las otras áreas del mundo; 2,4% es la de nuestra
América, mientras Estados Unidos y Canadá crece a
razón de 1.7%; Europa al 0.7%; Rusia, 1.7% y el
promedio mundial alcanza un crecimiento de 1.6%.
Que según la tabulación recien confeccionada por la
CEPAL para el año 1975 nuestra problación será de
293.937,000;
Que estas perspectivas y potencialidades de
recursos naturales y humanos de la América Latina
la obligan a comprender a tiempo cúal es la ruta a
seguir para alcanzar su natural destino histórico y la
conveniencia que significa el intento de ampliar e
integrar sus mercados y las transformaciones que
ello determinará al incorporar al consumo y á los
beneficios de la civilización las grandes masas
marginadas del Continente;
Que las diferentes regiones del mundo han
comprendido que en la apoca de los paísescontinente no tienen futuro los pequeños que
constituyan compartimentos estancos, de economías
débiles. Es asi como en Europa superando odios y
separatismos de más, de un milenio, un importante
grupo de paises ha constituído un mercado unitario
suscribiendo, el tratado de comunidad de la Europa
chica, en Roma. El pool o "Comunidad del Carbón y
el Acero" y el "Euraton" para la investigacion y el
desarrollo del átomo constituyen realidades
concretas de este nuevo espíritu de solidaridad
regional, y en conjunto al lado de otras iniciativas
han significado un aumento de un 50%
en la produción de los rubros básicos de sus
economías. Los países
nórdicos de Europa
han firmado acuerdos de Mercado Común en igual
sentido. El Afro-Asia en las recientes conferencias de
Bandung y el Cairo ha expresado una clara

conciencia de solidariedad que los lleva a la
complementación de sus economías. El Bloque PanArábigo busca seguir idénticos caminos. Por último,
en la senda de las integraciones, América Central
está constituyendo un ejemplo avanzado del camino
que nos pueda llevar a aprovechar integralmente
nuestros cuantiosos recursos y a la satisfacción de
las crecientes aspiraciones de nuestros pueblos, en
cuanto a la elevación de sus niveles de vida. Por otra
parte, los Estados Unidos, China y Rusia constituyen
por si mismos, grandes mercados integrados y la
Comunidad Británica por su parte representa una
integración de cierta magnitud entre todos los países
que la forman;
Que éste esquema de la orientación que están
tomando las distintas regiones del mundo, indica, al
mismo tiempo, que se bien la América Latina está
iniciando el nuevo camino que su proceso económico
social le señala, su cambio de actitud colectiva ha
sido más tardio que el de algunas de las otras
regiones del orbe;
Que una integración inmediata y completa en
el plano económico resulta en las actuales
circunstancias imposible; por: dificultades de diverso
orden. Conscientes de esta realidad, loa países del
Continente admiten que la empresa de la integración
deberá, ser abordada en etapas debidamente
programadas para su ejecución gradual y
sistemática;
Que por la razones expresadas, es
fundamental, sin duda, la creación de una clara
conciencia de solidaridad americana, mediante la
divulgación de todas aquellas ideas que expresen el
contenido y la importancia del mercado común y de
la integración económica;
Que la creación de Mercados Comunes
Regionales, influirá decididamente en la desaparición de
la competencia de ciertos sectores de la actividad
económica y tenderá a la coordinación de esfuerzos para
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alcanzar la especialización en determinados tipos de
la producción;
Que, de esa manera, se contribuirá a la
eliminación de trabas y restricciones, que afectan el
normal desarrollo del intercambio regional,
principalmente en la relación competitiva de los
precios, las tarifas aduaneras, los efectos de los
sistemas de cambio diferentes, la carencia o
deficiencia de medios de transporte adecuados;
Que la falta de capitales constituyen un factor
de entorpecimiento del desarrollo económico y social
de los países latinoamericanos, situación que se
modificarla dentro de un proceso de integración, al
permitir éste un mejor empleo de recursos de distinta
indole, ofreciendo además, mayores oportunidades
para la formación de capitales de inversión, y
también para atraerlos del exterior en mejores
condiciones;
Que La América Latina en el plano de la
solidaridad económica continental, requiere de
aportes de capital de inversión, assistencia técnica y
mercados para sus productos básicos, en tanto que
en el plano regional le es fundamental la planificación
integral de su economía para el mejor
aprovechamiento social de sus recursos naturales;
Que, para dar un sentido vital y dinámico al
concepto del Panamericanismo, es menester
reducir ostensiblemente Las diferencias profundas
que en materia de niveles de vida y evolución
económica existen, ahora, entre las 50 Entidades
de los Estados Unidos de América y Las 20
Repúblicas de América Latina, lo que será
posible alcanzar sólo mediante la integración
económica de éstas, hace tiempo lograda por
aquellas Entidades;
Que La integración económica supone
la universalización de instituciones jurídicas
que
garanticen
la
plena
vigencia
del
más
puro
régimen
democrático
en
la
organización
política
Latinoamericana
y

continental, en cuya defensa y mantenimiento
corresponde a los Parlamentos un rol de primer
orden, así como para orientar las corrientes de
opinión pública llamadas a respaldar los cambios de
métodos y sistemas que la integración económica
implica;
Resuelve :
1º Dirigir un llamado a los Parlamentos y
grupos nacionales de los Estados Americanos que lo
integran, para que promuevan ante sus respectivos
Gobiernos:
a) La adopción de los medica; que tiendan al
establecimiento de formas de integración regional,
que hagan posible una mejor y más racional
distribución de la riqueza resultante del más elevado
grado de productividad.
b) La adopción de las medidas de cooperación
internacional necesarias para que las naciones
insuficientemente desarrolladas, que por su
desenvolvimiento
actual
dependen
fundamentalmente de sus exportaciones de materias
primas para afianzar sus economías; hallen pronta
solución a los problemas económicos que Las
aquejan a fin de posibilitar la elevación de los niveles
de vida de sus respectivas poblaciones.
c) La adopción de medidas tendientes a
eliminar los obstáculos que restringem el intercambio
comercial entre los Estados ya desenvolver el
comercio sobre la base de recíprocas vantajes.
d) La adopción de medidas que hagan posible
la solución de loa problemas que efectan al comercio
internacional de productos básicos, impidiendo Las
fluctuaciones en los precios y en las demandas de
los mercados el deterioro de los términos del
intercambio, la colocación de excedentes agrícolas
que transtornan los mercados mediante concesiones
que nos responden a prácticas normales y
tradicionales del mercado internacional, salvo el caso
excepcional en que tengan por objeto hacer frente a
situaciones de emergencia.

– 78 –
2º Proponer a los países miembros que en la
formulación del mercado común latinoamericano,
corno medio de integración regional tengan en
cuenta las recomendaciones de la Comisión
Económica para la América Latina (CEPAL) y de la
Organización de Estados Americanos – (OEA) – y
principalmente las siguientes:
a) Fijación de plazo para el funcionamiento
total del sistema.
b) Procedimiento para su constitución,
tanto a través de la organización de bloques
regionales, como de la aplicación de los
principies del mercado común en un primer momento
en las industrias nuevas que se creen y en los
nuevos planes de desarrollo económico que se
formulen.
c)
Reducción
gradual
de
derechos
aduaneiros, y eliminación paulatina de las
restricciones de importación desde los países del
área para alcanzar, en definitiva, la unión aduanera
regional.
d) Libre circulación de personas, servidos,
recursos y capital.
e) Acuerdos sobre mercados de productos
agrícolas.
f) Acuerdos sobre política de transportes,
que entre otros fines procuren la creación
de flotas comunes mercantes y aéreas, así
como de cualquier otro medio de transporte,
especialmente entre aquellos que económica
e geográficamente estén en situación de
integrar sus elementos de comunicación de los
países del área.
g) Acuerdos multilaterales de pagos en
reemplazo de aquellos de tipo bilateral.
h) Procurar la realización de la reforma
agraria, en la forma más amplia, mediante
la justa distribución de la tierra, su incorporación a la
producción y la adopción de normas técnicas,
complementarlas
con
la
industrialización
y
comercialización de los productos agropecuarios,
como base de la integración nacional necesaria y
previa a la integración regional.

i) Procurar el fortalecimiento y continuación de
los Convenios de dos o más países Latinoamericanos,
con tendencias a apresurar su desarrollo económico, a
fin de participar, en igualdad de condiciones, en la
integración económica y el mercado común de América
Latina primero y del Continente después.
j) Promover el cooperativismo, facilitando el
establecimiento de cooperativas en los respectivos
países, como elemento de integración nacional que
favorece a la regional.
k) Procurar la defensa de las materias primas y
los recursos naturales que asseguren a América Latina
eficaz desarrollo y que garanticen su Independencia
económica orientada hacia la integración total.
1) Procurar La eliminación de medidas
proteccionistas favorables al establecimiento de
industrias productoras de artículos sintéticos, en
competencia con los productos naturales de los
países americanos, cuando estos, abastecen
suficientemente el mercado continental,
m) Abolición de toda práctica prejudicial a la
integración, tales como:
1) Subsidies de exportación;
2) "Dumping" (inundación de mercado) ;
3) Dualidad de precios;
4) Acción artificial sobre las talas de cambio.
n) Coordinación de las politicas económicas y
de las legislaciones entre los países del área.
(15 de Mayo de 1959)
VII
ZONA LIBRE COMERCIO
LA PRIMERA CONFERENCIA
INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
RECOMENDA:
Llamar la atención a loa Parlamentos y
Gobiernos
Americanos
sobre
el
proyecto
de acuerdo de zona libre de comercio,
aprobado por La reunión de consultores de
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la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, celebrada en la
sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, del 8 al 18
de abril de 1959, y especialmente sobre Las
siguientes BASES formuladas por el grupo de trabajo
del Mercado Regional Latinoamericano de la CEPAL,
que se reunió en México del 16 a 27 de febrero de
1959, a saber:
a) Objetivos: Contribuir a La aceleración del
desarrollo económico equilibrado de América Latina,
a su progressiva industrialización y a la tecnificación
de su agricultura y demás actividades primarias, con
el fin de promover la elevación del nivel de vida de
sus pueblos, mediante:
1) La creación de un regimen preferencial para
el intercambio de productos entre sus países; y
2) El crecimiento del comercio exterior por la
expansión de las exportaciones de productos
industriales y el fomento de Las exportaciones de
productos agrícolas y de otros productos primarios,
tanto dentro de La América Latina como al resto del
Mundo.
b) Forma jurídica: – Adoptar la forma
jurídica de la zona de libre comercio, com
vistas
a
sua
gradual
transformación
en
una Unión Aduanera, todo ello sin perjuicio de
adaptar dichas formas a las realidades de América
Latina.
c) Amplitud del mercado y nucleos iniciales: –
Incluir en el mercado común a todos los países
latinoamericanos o al mayor número posible de ellos,
lo que no obstará. para que un grupo inicial de
países de comienzo al establecimiento del mercado
a condición de que:
1) Todos los países de América Latina sean
invita dos a la negociación inicial; y.

2) Los que no suscribieron el acuerdo desde
un principio, puedan hacerlo ulteriormente.
d) Acuerdos especificas de complementación y
especialización: – Procurar la adopción de
reducciones o eliminaciones de derechos aduaneros,
no destinadas a extenderse automáticamente a los
de más miembros, entre dos o más países miembros
del acuerdo, unidos por proximidad geográfica o
coincidencia de intereses económicos, y con
aprobación del comité, con el objeto de promover la
complementación o especialización de industrias.
e) Conventos sobre materias comerciales o
económicas no comprendidas en el acuerdo: –
Contemplar la posibilidad de que los países miembros,
que lo consideren necesario, puedan –celebrar entre sí
conventos para regular los asuntos comerciales o
económicos específicos no contemplados en el
acuerdo, entre enes los relativos a su comercio
fronterizo o al aprovechamiento en común de los
recursos naturales de zonas nacionales adyacentes.
f) Tratamiento de mas favor: – En cada país
miembro del acuerdo, los productos y servidos
originarios de los demás miembros, o exportados a
estes, gozarán en todo respecto de tratamiento no
menos favorable al aplicado a cualquier país, pertenezca
e no al acuerdo, salvo aquellas excepciones justificadas
por la propia naturaleza del problema.
(15 de Mayo de 1959)
VIII
LA PRIMERA CONFERENCIA
INTERPARLAMENTARIA AMERICANA
Considerando:
1º Que la proposición de la Delegación
Argentina sobre la integración económica en
América, con las modificaciones introducidas
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por la Segunda Comisión de Estudio, representa un
b) Participar, en cuanto sea posible, en la
valioso aporte al estudio de taxi importante tema:
fijación de los precios más convenientes de sus
2º Que dicha proposición está conforme a Las materias primas en el mercado mundial.
ideas presentadas por la CEPAL y sostenidas por el
Brasil;
(15 de Mayo de 1959)
3º Que en La próxima XI Conferencia
Interamericana que se va a realizar en la ciudad de
XI
Quito, a principios del año venidero, se estudiará La
integración económica en América;
Acuerda:
DIVULGACIÓN DE LAS MATERIAS QUE TENGAN
Presentar dicha proposición (Resolución VI de la RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA,
Primera Conferencia Interparlamentaria Americana) a
SOCIAL Y POLÍTICA DE AMÉRICA
la XI Conferencia Inter. americana, como La expresión
del anhelo de los Parlamentos de América.
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
(15 de Mayo de 1959)
Considerando :
IX
Que es indispensable a la integración
económica, social y política de América Latina
ESTATUTO LATINOAMERICANO DE
primero y del Continente después, superar los
INVERSIONES
localismos reemplazándolos por una conciencila de
La Primera Conferencia Interparlamentaria solidaridad regional;
Que a la consecusión de tal fin es necesario
Americana,
crear
en
el ciudadano Americano esa conciencia de
Acuerda:
solidaridad
para lo cual es previo ha-cede visible las
Recomendar la aprobación de un Estatuto
Latinoamericano de Inversiones y el perfeccionamiento alistas y contornos del nuevo destino que representa
de Las legislaciones del trabajo de los países de esta el reemplazo de estos localismos por integraciones
área, con miras a su coordinación y uniformación.
regionales;
Que la integración no podrá ser el producto de
(15 de Mayo de 1959)
simples acuerdos gubernamentales sino la
consecuencia natural de la comprensión del pueblo y
X
su participación determinante en el;
Que los parlamentos por estar generados en el
APROVECHAMIENTO SOCIAL DE RECURSOS
NATURALES Y PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS pueblo mismo y obtener de el su sabia y vivir en su
EN EL MERCADO MUNDIAL
permanente contacto con los llamados a crear la
nueva conciencia de solidaridad Latino Americana y
La Primera Conferencia Interparlamentaria Continental;
Americana.
Que para el resguardo de la institucionalidad y
Acuerda:
para que el más puro régimen - democrático sirva a la
Recomendar a los Parlamentos promover La
organización de la nueva Comunidad Latino Americana
adaptación de medidas coordinadas para:
a)
Defender
y
asegurar
el
mejor y Continental y para que en ella Impere el respeto
aprovechamiento social de los recursos naturales de a los derechos Cívicos, garantias fundamentales
y los derechos del hombre Integral es funsus respectivos países; y.
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damental
que
los
parlamentos
participen
intensivamente en la realización de la integración y
en la popularización y divulgación de ella, la Primera
Conferencia de la Unión Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
1º Recomendar a los Parlamentos de la
América y en especial a los grupos nacionales que
impulsen Ia participación de los Parlamentos en
todas aquellas materias que tengan relación con
la integración sean de su incumbencia directa o,
en otro caso, influyendo ante los gobiernos
respectivos;
2º Recomendar a los Parlamentos la
realización de sesiones especiales de las Cámaras
Legislativas para la discusión y tratamiento de las
materias de integración económica, social y política,
aparte de otros medios que permitan su divulgación;
3º Solicitar de la Secretaria Permanente del
Grupo Interparlamentario Americano recabe de la
Comisión Económica para América Latina el estudio
y proposición de aquellas materias o cuestiones
posibles de resolver por los Parlamentos en el
camino de la Integración o las formas de divulgación
en que éstos puedan cooperar a tal objeto. Asimismo
que envie a ese organismo todos los acuerdos
adoptados por esta Primera Conferencia.

tudios relacionados con los planteamientos privados
y públicos como un media de orientar las leyes
relativas a estos fines,
Recomienda:
1º Que la Oficina de Información y Archivo del
Grupo Interparlamentario Americano, además de sus
labores de orden administrativo, procure recopilar
datos y antecedentes relativos a la investigación de
los problemas económico-sociales del Hemisferio y
coordinar las sugestiones provenientes de los
Parlamentos nacionales;
2º Que los Grupos Nacionales gestionen ante
sus respectivos gobiernos:
a) la creación de oficinas o servicios de
planeamiento nacional de desarrollo económico,
donde ello-fuere necesario;
b) El establecimiento de un servicio
Interamericano de Coordinación y Planeamiento para
el desarrollo económico regional, aprovechando el
personal técnico y la experiencia e información de los
organismos internacionales pertinentes a estos
mismos con la participación de los servidos
nacionales de planeamiento; y.
c) La preparación y levantamiento de los
censos nacionales demográficos y económicos,
dentro del programa del Censo Mundial de 1960,
auspiciado por las Naciones Unidas.

(15 de Mayo de 1959)

(15 de Mayo de 1959)

XII

XIII
DISCIPLINA LEGAL DE LAS COMISIONES
PARLAMENTARIAS PERMANENTES,
TEMPORALES E INVESTIGADORAS

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que es necesaria la creación de una Oficina
Interparlamentaria permanente del Grupo Regional
Americano, para la consideración y el estudio de
los problemas económico-sociales del Continente,
con miras a la integración económica del
Hemisferio y su progreso social y para coordinar e
intercambiar sus legislaciones, estadísticas y es-

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que
las
Comisiones
Investigadoras
Parlamentarias constituyen instrumentos esenciales para
el cumprimiento de la función legislativa, en particular
la de control y fiscalización, que compete a los
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Parlamentos en el ejercicio de sus potestades
regladas por los cuerpos constitucionales de los
respectivos países;
Recomienda:
1º La conveniencia de la creación,
funcionamiento y perfeccionamiento de las
Comisiones
Parlamentarias
Nacionales
Investigadoras, en resguardo de la misión legislativa
de control y fiscalización, privativas de la función de
los Parlamentos y de los superiores intereses de los
pueblos que representan;
2º La necesidad de que los Parlamentos
Americanos trabajen por que la totalidad de los
Estados de América reconozcan formalmente la
importancia de las Comisiones Investigadoras,
asegurándoles las garantias indispensables para el
ejercicio de sus funciones específicas, propias al
móvil de su creación;
3º La obrigación de que los Estados
Americanos, dado el carácter de dichas Comisiones
Investigadoras, limiten el tiempo de su vigencia, el
que en ningún caso, deberá exceder del
indispensable y racional para el logro de sus
objetivos;
4º Que a los fines del funcionamiento de las
Comisiones Investigadoras, los Parlamentos de cada
uno de los países americanos dicten normas
procesales claras y precisas, que garanticen sus
cometidos, manteniendo en todo su vigor los
objetivos fundamentales de control y fiscalización, sin
interferir las potestades jurisdiccionales de otros
Poderes del Estado ni los derechos y garantias de
los pueblos que representan;
5º Que los Parlamentos de los Estados
Americanos intercambiem los textos constitucionales
ya establecidos o que se establezcan, de acuerdo
con las disposiciones anteriores en cada país para el
mejor funcionamiento de estas Comisiones.
(15 de Mayo de 1959)

XIV
EQUIPARACIÓN DE DIPLOMAS
PROFESIONALES Y TITULOS DOCENTES
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que el mejoramiento de la enseñanza de los
países americanos, la elevación de su nível técnico y
científico, la formación de sus maestros y profesores
y la extensión educativa, se beneficiarían mediante el
ágil y frecuente intercambio de sus estudiantes
graduados y titulados;
Que la equiparación de los diplomas y títulos
educacionales entre los países panamericanos
constituye una aspiración unánimemente sentida y
reiteradamente expresada en diversas reuniones.
Conferencias y Congresos que han considerado
asuntos educativos y culturales;
Que existe una doctrina de inspiración
panamericana sobre la materia y un abundante
repertorio de experiencias parciales que permiten
encarar con utilidad común y recíproca para todos
los países de América, el estabelecer la equiparación
de los diplomas y títulos;
Que junto con la integración económica de los
países americanos debe estabelecerse un vínculo
espiritual que permita alcanzar el anhelo común de la
unidad panamericana;
Que los sistemas educacionales de los países
americanos se hallan inspiradas en el concepto
solidario de la vida y fundados en los principios de
libertad y en los ideales de la convivencia humana;
Recomienda:
Que los Parlamentos y las Asambleas
Legislativas
de
los
países
americanos,
mediante sus medios propios, establezcan
la equiparación de los diplomas profesionales
y
títulos
docentes,
asegurando
el
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ejercicio profesional respectivo en cualquier nación
americana.
(15 de Mayo de 1959)
XV
MODIFICACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES DE
HISTORIA Y DE GEOGRAFIA
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Recomienda:
Promover ante los Parlamentos Americanos
que vean la forma más conveniente de modificar los
textos escolares de Historia y Geografia a fin de que
las enseñanzas propendan a elevar todo lo que
pueda unir a nuestros pueblos, como manera de
producir la integración moral para marchar unidos en
la conquista de un porvenir espiritual común.
(15 de Mayo de 1959)
XVI
LEY SOBRE EDUCACIÓN FAMILIAR

XVII
CREACIÓN DE INSTITUTOS
DE TRABAJO
La, Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que siendo objetivo de esta Conferencia
propugnar Ias bases de integración americana;
Que para ello los Estados deberán hacer
efectivo un plan de desarrollo debiendo recurrir a la
mano de obra especializada que baga posible el
proceso de industrialización tendiente a ocupar a una
inmensa población de jóvenes que hasta el momento
ven cerrarse su porvenir por el hecho de que no
saben usar de su inteligencia y capacidad, ya que la
misma no ha sido cultivada, restando a los
respectivos países una gran fuerza de empuje y
cerrando un porvenir venturoso para miles de
hombres que mañana formarán sus hogares en la
mezquindad,
Recomienda:
Que para elevar el nivel moral y laboral de los
trabajadores manuales, llamados a Impulsar el
proceso de industrialización mediante la preparación
de mano de obra calificada, todos los países de
América deben crear Institutos de Trabajo, con
Secciones debidamente equipadas, a fin de preparar
para la vida laborala los adolescentes, que no tengan
vocación por otros estudios o no posean recursos
económicos suficiente para ello.

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que es preocupación de los Estados
organizados la formación y protección de la familia;
Que para ello la mujer, como orientadora
principal de las fuerzas espirituales y morales dentro
(15 de Mayo de 1959)
del hogar, necesita de una educación adecuada para
cumplir su alta misión de comprender y guiar al niño,
XVIII
creando un ambiente donde pueda desarrollar todo
su espíritu, como factor de defensa de la democracia
ESTUDIO DE LOS IDIOMAS
y de realización humana,
ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS y
Recomienda:
PORTUGUÉS
Que se propugne en todos los países de
nuestro Continente, la dación de una ley sobre
La Primera Conferencia Interparlamentaria
educación familiar, por ser esta educación positiva Americana,
defensa de la madre, del niño, del hogar, de la
Considerando:
familia y de la sociedad.
Que el perfecto conocimiento de los
pueblos, integrantes de la comunidad americana
(15 de Mayo de 1959)
sólo puedo lograrse en forma completa con el
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acercamiento personal de sus integrantes y que el
dominio de los diversos idiomas que tradicionalmente
hablan sus habitantes, hace más fácil el logro de tan
elevados propósitos;
Resuelve:
Recomendar la adopción en los programas de
enseñanza el estudio del español, francés y
portugués en los Estados Unidos de Norte América;
del inglés, francés y portugués en los países
hispano-americanos, del español, francés e inglés en
el Brasil y del español e inglés en Haiti.
(15 de Mayo de 1959)
XIX
ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que el analfabetismo en la mayoría de los
países latinoamericanos constituye un problema que
rebasa los límites de sus respectivas nacionalidades;
Que el crecido porcentaje de analfabetos
constituye un lastre que impide su desarrollo cultural
y económico, en todos ellos;
Que la importancia de éste problema hace que
su solución merezca la atención de esta Primera
Conferencia Interparlamentaria Americana, en el
sentido de considerar como uno de los puntos
principales del Temario de la próxima Conferencia
Interparlamentaria Americana,
Recomienda:
Recomendar en forma especial a los
Parlamentos de los países representados en la
Primera Conferencia Interparlamentaria Americana,
que intensifiquen los esfuerzos que están realizando
para desterrar el analfabetismo en sus respectivos
territorios.
(15 de Mayo de 1959)

XX
EL TURISMO AMERICANO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que el Turismo, constituye para las
naciones que se han ocupado preferentemente
de esta actividad, una importante fuente de riqueza
y que en nuestros países ha de contribuír
sustancialmente al mejoramiento de nuestras
respectivas economías al aportar divisas de
incalculable valor;
Que con el incremento del Turismo,
fomentando las relaciones de buena vecindad entre
los pueblos de la tierra, se restaurarán las fuerzas
morales humanas, y que haciendo posible que
hombres de diferentes latitudes se visiten, conozcan
los unos, el país de los otros y aprendan a
respetarse y convivir, descubiréndose mutuamente
como integrantes de una misma família, el Turismo
ha de constituir sin duda una de las grandes
corrientes de solidaridad que conduzcan a la paz
universal;
Que los Parlamentarios de América,
compenetrados de la gran importancia del Turismo
como factor económico, social y cultural, estimar que
debe efectuarse una acción conjunta de los pueblos
de la grande familia americana, aunando sus
esfuerzos con el propósito de realizar una acción
efectiva para atraer las grandes corrientes turísticas
a nuestras hermosas tierras, fundamentalmente
entre los países latinoamericanos, donde el Turismo
no ha alcanzado un gran desarrollo por falta de
estímulo adecuado a su real importancia;
Que los Poderes Legislativos de América, al
expredir las leyes que regulen el turismo de sus
respectivos países, se orienten de manera invariable,
no sólo por el afán de convertir a esta actividad en
una industria superior, sino también por la finalidad
de conservar los valores morales y culturales, esté-
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ticos y costumbristas de cada pueblo, ofreciendo a
los visitantes seguridad, eficacia y comodidades,
pero nunca incentivos que mistifiquen o deformen su
perfil histórico, su trayectoria patriótica y su espíritu
nacional,
Resuelve:
1º Recomendar a los Parlamentos de los
Estados Americanos que constituyan Grupos o
Comisiones dentro de su Poder Legislativo para el
estudio de los problemas de Turismo y acuerden su
afiliación a la Asociación Interparlamentaria de
Turismo, de Génova, Italia.
2º Recomendar a los Parlamentos de los
Estados Americanos que aún no lo hayan hecho, la
creación de un Organismo que regule la promoción,
planeamiento y desarrollo del Turismo Nacional e
Internacional. Dicho Organismo deberá gozar de la
máxima autarquia, autonomia o descentralización
con capacidad para actuar pública y privadamente,
compatible con Ias; disposiciones legales de los
respectivos países.
3º Recomendar a los Parlamentos de los
Estados Americanos que temen las medidas
necesarias, para la implantación de un solo
documento de viaje; cédula de identidad o carnet de
turismo o otro documento que lo reemplace, que
permita a los turistas viajar libremente a través de
todos los países de América, suprimiendo las visas
consulares y si no fuere procedente las supresión, la
reducción al máximo de las exigencias para la
emisión de las mismas.
4º Incluir a la industria turística en general, y
a la hoteleria en particular, entre las industrias
básicas y esenciales, desde el punto de vista del
interés de las respectivas naciones, otorgando para
ello el goce de facilidades y privilegios acordados a
la actividad industrial. Recomendar a los Gobiernos
de los Estados Americanos la promulgación de
leys que contemplen la posibilidade de otorgar
facilidades a la industria turística en general

y a la hoteleria em particular como son:
a) La supresión em unos casos y la
disminución en otros de los impuestos que gravan al
viajero y a la industria turística;
b) Exención de Impuestos; por tiempo
determinado o facilidades fiscales correspondientes,
para propiciar la construcción de nuevos hoteles de
turismo, sobre todo de carácter internacional;
c) Facilidades para la importación de
materiales de construcción y equipamiento que no
pueda satisfacer la industria local;
d) Tratamiento especial de régimen cambiario,
en los países que aún mantienen controles de
cambio, con distintos tipos de converción para la
industria turística y el turismo egresivo;
e) Apoyar el estabelecimento de un
Departamiento en el Banco Interamericano a
acrearse, destinado al otorgamiento de créditos en
favor de los países que así lo soliciten; para la
construcción,
modernización,
ampliación
y
equipamiento de hoteles en América Latina y
fomento de la industria turística.
5º Recomendar a todos los Parlamentos
Americanos que influyan ante los gobiernos de sus
respectivos países a fin de que den cumplimiento
inmediato a los convenios o tratados que tengan
suscritos con países Americanos, o en su caso,
ratificarlos, para contribuir así a fortalecer la
economía y el desarrollo turístico de todos los
pueblos del continente.
(15 de Mayo de 1959)
XXI
CONVENIOS SOBRE INTERCAMBIOS DE
TURISTAS y COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
Americanos para que insten a sus Gobiernos a suscri-
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bir Convenios bi o multilaterales sobre intercambios
de contingentes de turistas, y a procurar la
coordinación, para el mismo fín, de los transportes
aéreos, marítimos, fluviales y terrestres.
(15 de Mayo de 1959)
XXII
TURISMO SOCIAL INTERNACIONAL
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
Americanos para que sancionen disposiciones en
materia impositiva que hagan factible el turismo
social internacional para estudiantes secundados y
universitarios, obreros especializados a fín de
que conozcan nuevos centros industriales; y
obreros, o empleados, comerciantes y profesionales
de escasos recursos económicos, con fines
climáticos y de salud, previa la certificación
pertinente.

XXIV
ESCUELAS HOTELERAS
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
Americanos, que aún no lo hayan hecho, adoptar las
medidas del caso en orden a la creación en sus
respectivos países de Escuelas Hoteleras donde se
imparta instrución especializada en todos los grados
y niveles que requiera la atención de los servicios del
hotel, así como también para que la industria
hotelera – dentro del espíritu de las conclusiones del
VI Congresso Interamericano de Turismo, realizada
en San José de Costa Rica, en abril de 1956 – sea
considerada como factor de progreso nacional.
(15 de Mayo de 1959)
XXV
CARRETERA PANAMERICANA

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
XXIII
Americanos la necesidad de intensificar los estudios
y trabajos tendientes a la pronta terminación y
PATRIMONIO TURÍSTICO
habilitación de la Carretera Panamericana y de las
AMERICANO
rutas integrantes del sistema panamericano de
carreteras y para que dirijan su mayor atención a los
La Primera Conferencia Interparlamentaria planos que se formulen para la financiación de las
Americana,
obras destinadas a la eliminación del llamado "Tapón
Acuerda:
del Darién", que impide actualmente la vinculación
Recomendar a los Parlamentos de los. de Norte y Centro América con la América del Sul.
Estados Americanos la conveniencia de realizar el
inventario de los recursos turísticos nacionales de
(15 de Mayo de 1959)
cada país con investigaciones especializadas en
forma que puedan conocerse todos los aspectos
XXVI
básicos necesarios para orientar el, desarrollo de la
industria del turismo, creando el Patrimonio Turístico
SUSCRICIÓN Y RATIFICACIÓN DE DIVERSAS
Americano como resultante de la conjunción de los
CONVENCIONES INTERNACIONALES
patrimonios turísticos nacionales.
La Primera Conferencia Interparlamentaria
(15 de Mayo de 1959)
Americana,
(15 de Mayo de 1959)
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Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos Americanos a
fin de que influyan ante sus respectivos Gobiernos
para:
a) La suscrición y ratificación, según el caso,
de la Convención sobre la circulación por carreteras
(Ginebra 1949);
b) La suscrición y ratificación, en su caso, de
la Convención sobre la reglamentación del tráfico
automotor interamericano (Washington 1943).
c) La ratificación o adhesión a la Convención
sobre facilidades aduaneras para el turismo y del
Protocolo adicional relativo a la importación de
documentos y de material de propaganda turística, y
sobre las formalidades aduaneras para la
importación temporal de vehículos particulares de
carretera (Nueva York 1954).
d) El mejor cumplimiento, en sus respectivos
territorios, de las Resoluciones XV del Sexto
Congreso Interamericano de Turismo y XXV del
Sétimo Congreso Interamericano de Turismo sobre
Educación Artística.
e) Adoptar las providencias necesarias para
fijar la posición en sus respectivos países con
respecto del Anexo IX sobre facilitación del
transporte aéreo internacional, del Convenio de
Aviación Civil e Internacional (Chicago 1944).
f) Se conviertan en parte de la Convención
Interamericana sobre la protección de la Fauna, la
Flora y las bellezas escénicas naturales.

país se convierta en parte del Convenio de Aviación
Civil é Internacional (Chicago 1944) a fín que esté
vigente en todos los Esta-dos Americanos.
(15 de Mayo de 1959)
XXVIII
BECAS EN RELACIÓN CON EL TURISMO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
Americanos, adoptar las medidas necesarias, a fín
de que los gobiernos de sus respectivos países
señalen al Turismo como campo de interés para el
otorgamiento de becas, de acuerdo con los programas
de cooperación y asistencia técnica de las Naciones
Unidas y de los Estados Unidos de América.
(15 de Mayo de 1959)
XXIX
LIBRETA DE PASOS POR ADUANAS Y CARNET
DE PASSAGES EN DOUANES

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
(15 de Mayo de 1959)
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
Americanos, propicien que sus respectivos, países, si
XXVII
aún no lo han hecho, reconozcan a la Libreta de Pasos
por Aduanas de la Federación Interamericana de
CONVENTO DE AVIACIÓN CIVIL E
Automóvil-Clubs y al Carnet de passages en douanes de
INTERNACIONAL DE CHICAGO
la Alianza Internacional de Turismo y de la Federación
Internacional del Automóvil como títulos de exportación
La Primera Conferencia Interparlamentaria e importación temporales de vehículos, sin prejuicio de
Americana,
sistemas más liberales que al efecto pudieran tener
Acuerda:
establecidos, y que concedan a las entidades locales
Recomendar
al
Parlamento
de incorporadas a los correspondientes sindicatos
la República de Panamá para que su de garantias la autorización necesaria para el fun-
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cionamiento de dichos documentos en sus territorios. objeto de que se atienda a la filmación de películas
cinematográficas sobre turismo que reúnan los
(15 de Mayo de 1959)
siguientes requisitos: Cortos Cinematográficos de
tipo documental; Filmación en 35 m.m. para
XXX
proyectarse en el sistema de "Pantalla Panorámica";
DOCUMENTACIÓN DE PASAJEROS EN BARCO Filmación en colores; Fondo Musical adecuado;
Preparación y redacción de sus textos, guiones
La Primera Conferencia Interparlamentaria y narraciones en forma que permitan su tradición a
Americana,
otros idiomas; todas ellas con destino a la
Acuerda:
formación de una Filmoteca del Grupo Regional
Recomendar a los Parlamentos de los Estados Americano.
Americanos, la adopción de las medidas necesarias
para que la documentación relativa al transporte de
(15 de Mayo de 1959)
pasajeros en barcos, exigible en sus respectivos
países, sea la misma que se utiliza para el transporte
XXXIII
aéreo de pasajeros, a fin de que goce de las
franquicias de que disfruta la documentación del
AGENCIAS DE VIAJES
transporte aéreo.
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
XXXI
Recomendar a los Parlamentos de los
Estados, Americanos, la dación de leyes que rijan la
CALENDARIO TURÍSTICO AMERICANO Y FONDO
actividad profesional de las Agencias de Viajes, y
COMUN PARA PROPAGANDA TURÍSTICA
que, dentro del espíritu de los Congresos
Interamericanos de Turismo, consideren a dichas
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Agencias, como factores indispensables para la
Americana,
promoción del Turismo Americano.
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
(15 de Mayo de 1959)
Latinoamericanos la creación de un Calendario
Turístico Latinoamericano, y la creación de un Fondo
XXXIV
Común destinado a organizar una propaganda
turística conjunta de los países latinoamericanos.
EXPLOTACIÓN TURÍSTICA DE FLUENTES
MINERO MEDICINALES
(15 de Mayo de 1959)
(15 de Mayo de 1959)

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS SOBRE
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
TURISMO
Latinoamericanos, adoptar las medidas necesarias,
La Primera Conferencia Interparlamentaria para la explotación turística de las fuentes mineromedicinales que existan en sus respectivos
Americana,
territorios.
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Estados
(15 de Mayo de 1959)
Americanos, adoptar las medidas necesarias con el
XXXII
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XXXV

XXXVIII

INTEGRACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LOS
GRUPOS INTERPARLAMENTARIOS NACIONALES

ASOCIACIÓN SUDAMERICANA DE TURISMO

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Grupos Interparlamentarios
Nacionales que en las Delegaciones que concurran a
las próximas conferencias interparlamentarias, se
incluya a un Senador o a um Diputado o
Representante que sean miembros de las
Comisiones de Turismo de sus respectivas Cámaras.
(15 de Mayo de 1959)
XXXVI
LEGISLACIÓN DE LOS PAÍSES AMERICANOS
SOBRE TURISMO

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los países
de Sudamérica, propiciar, por los medios a su
alcance, la organización de la Asociación
Sudamericana de Turismo, así como la concurrencia
de los funcionarios de turismo de cada país a la
reunión destinada a establecer sus bases, que se
efectuará el 28 de Junio del presente año en
Asunción, Paraguay, de conformidad con lo
acordado en el Segundo Congreso de la
Confederación de Organismos de Turismo de
América Latina (COTAL), realizado em Santiago de
Chile, em abril de 1959.
(15 de Mayo de 1959)

La Primera Conferencia Interparlamentaria
XXXIX
Americana,
Acuerda:
FESTIVAL FOLKLÓRICO ANUAL
Recomendar
a
las
Delegaciones
Interparlamentarias asistentes a la Primera
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Conferencia Interparlamentaria Americana, el envío a Americana,
la Secretaria del Grupo Interparlamentario Nacional
Recomendar
a
las
Organizaciones
Peruano, de tantos ejemplares como países hayan internacionales encargadas del Turismo en América
en América, de la Legislación sobre Turismo de su instituir el Festival folklórico anual.
propio país, a fín de que dicha Secretaria los haga
llegar a su destino.
(15 de Mayo de.1959)
(15 de Mayo de 1959)

XL

XXXVII

PROGRAMA DEL COMITÉ DIRECTIVO
PERMANENTE DE LOS CONGRESOS
INTERAMERICANOS

AÑO TURÍSTICO LATINO AMERICANO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Acuerda:
Recomendar a los Parlamentos de los Países
Latinoamericanos, presten su más eficaz apoyo a la
celebración del Año Turístico Latinoamericano, fijado
en 1960, y que cada país realizará en diferentes
meses.
(15 de Mayo de 1959)

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana;
Acuerda:
Expresar su más vivo interés en el
Programa que está próximo a concertarse entre
el Comité Directivo permanente de los Congresos
Interamericanos y el Instituto Interamericano
de Estadística para la realización de trabajos
que
conduzcan,
sino
a
la
uniformidad,
a la comparabilidad de los datos es-
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tadísticos relativos al turismo y de los datos de la claración a los Presidentes de la Cámara de
cuenta de viajeros, de la balanza internacional de Diputados y del Senado Federal del Brasil.
pagos, en los órdenes interamericano y mundial; y
formular sus mejores votos por el éxito del Programa
(16 de Mayo de 1959)
en referencia, cuyos resultados pueden deparar
sólidas bases a la acción singular y conjunta de los
XLIII
Estados Americanos en servido del desarrollo del
Turismo.
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA ÚNICA A LOS
NACIDOS EN LATINOAMÉRICA
(15 de Mayo de 1959)
La Primera Conferencia Interparlamentaria
XLI
Americana,
Resuelve:
COMPILACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES
Recomendar a los Grupos Nacionales
SOBRE TURISMO EN AMÉRICA
de los Parlamentos y Asambleas Legislativas
de los países de la América Latina el estudio
La Primera Conferencia Interparlamentaria de los aspectos técnicos emergentes de la vigencia
Americana,
de las normas del Derecho Internacional Americano
Acuerda:
Público y Privado para el establecimiento de
Organizar la Compilación de las leyes, la nacionalidad y ciudadanía única que beneficiará
decretos y demás disposiciones legales, así como la a todos los hombres y mujeres nacidos en
literatura sobre turismo existentes en América, a Latinoamérica, y elevar dichos estudios y las
efecto de que se publiquen en un volumen todos conclusiones a que llegaran a la consideración
aquellos aspectos que se consideren de utilidad para de la Segunda Conferencia Interparlamentaria
el mejoramiento integral del turismo americano.
Americana.
(15 de Maio de 1959)

(16 de Mayo de 1959)

XLII

XLIV

TRIBUTO A LA DELEGACIÓN DEL BRASIL

TRIBUTO
AL
GRUPO
INTERPARLAMENTARIO PERUANO, A LAS
La Primera Conferencia Interparlamentaria, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PARTICULARES DE
Americana,
LA CAPITAL DEL PERU, AL PERSONAL
Declara:
ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO PERUANO Y
Que la Delegación del Brasil ha prestado A LOS DIARIOS DE LIMA
eminentes servicios para la constitución del Grupo
Regional Interparlamentario Americano, al formular
La Primera Conferencia Interparlamentaria
los ante-proyectos de los Estatutos y del Americana deja expresa constancia de su
Reglamento, documentos que demuestran la amplia reconocimiento al Grupo Interparlamentario Peruano
capacidad de sus autores y su sensibilidad organizador de la Conferencia; a las Instituciones
en la defensa de los postulados democráticos, públicas y particulares; al Personal Administrativo de
por lo que tributan a la mencionada Delegación las Cámaras del Congreso Peruano y a los diarios de
un voto de aplauso y de reconocimiento, la ciudad de Lima por las atenciones y colaboración
debiendo trasmitirse cablegráficamente esta de- prestadas al Certamen, y formula los más ter-
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vientes votos por la prosperidad y grandeza del mulgadas de acuerdo con ella y afiance, en lo
pueblo peruano.
externo, el orden jurídico internacional, o sea, el
estado de derecho entre las naciones y el respeto
(16 de Mayo de 1959)
de la personalidad de los Estados que depende
del
estricto
cumplimiento
de
los
pactos
XLV
internacionales.
Que es condición esencial para el progreso y
LIMITACIÓN EN LAS ADQUISICIONES DE
el pleno desarrollo de las instituciones democráticas
ARMAMENTOS
la estabilidad, la paz y la seguridad interna y externa;
la Primera Conferencia Interparlamentaria Americana
La Primera Conferencia Interparlamentaria acuerda:
Americana considera indispensable que los países
Sugerir a los Parlamentos americanos
Latinoamericanos, en una Conferencia especial, propendan a defender el extricto cumplimiento
estudien mi plan para limitar las adquisiciones de de las leyes y la preservación del estado de
armamentos a las necesidades mínimas de la derecho en lo interno, y a afirmar en lo externo,
defensa de estos países, a fin de detener la carrera el orden jurídico y el estado de derecho por la
armamentista y ahorrar recursos para los planes do fiel observancia de los tratados y la exclusión, en
promoción económica, sin que tal limitación ambos campos, de toda solución de ambición o de
signifique el abandono de la defensa Continental.
fuerza.
(16 de Mayo de 1959)

(16 de Mayo de 1959)

XLVI

XLVII

ESTADO DE DERECHO

SEDE DE LA SEGUNDA CONFERENCIA
INTERPARLAMENTARIA AMERICANA

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana inspirándose en los principios que guían a
la Unión Interparlamentaria Mundial en favor de la
consolidación y desenvolvimiento de las instituciones
democráticas, de la paz y colaboración entre todos
los pueblos y en las bases de-la organización jurídica
panamericana definidas en la Conferencia de Bogotá
que declaran que el orden jurídico internacional
está, esencialmente, constituído por el respeto a
la personalidad, soberanía e independencia de
los Estados y por el fiel cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los tratados; y consciente
de que en el momento actual de América, el
desarrollo econômico y cultural de nuestros pueblos
no pueden obtenerse sino mediante la estabilidad
jurídica que garantice, en lo interno, la existencia
del estado de derecho fundado en el estricto
cumplimiento de la Constitución y las leyes pro-

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que la antigua afiliación del Grupo
parlamentario de Chile a la Unión Interparlamentaria
Mundial y su permanente colaboración a los fines
que ésta persigue, han sido invocadas por la
Delegación Chilena para solicitar la fijación de la
Capital de esa República como sede para la
Segunda Conferencia Interparlamentaria Americana,
acuerda:
Señalar la ciudad de Santiago de Chile
como sede de la Segunda Conferencia
Interparlamentaria Americana, debiendo ser
ésta organizada por el Grupo parlamentario
chileno.
(Aprobada por aclamación el 16 de Mayo de 1959).
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XLVIII
EL COLONIALISMO COMO SISTEMA
ANTI-DEMOCRÁTICO

das las medidas pertinentes y eficaces para hacer
efectiva esta declaración.
(16 de Mayo de 1959)

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que la libertad de autodeterminación de
los pueblos es base fundamental de la
superación moral y del desarrollo económico de los
mismos;
Que el Continente Americano ha llevado
a cabo, a través de su historia, un heróico
movimiento de emancipación de las potencias
extranjeras;
Que aún existen en América algunos territorios
sometidos al régimen de Colonialismo;
Que el Colonialismo es un sistema de
sojuzgamiento y explotación de los pueblos,
abiertamente contrario al espíritu democrático y a la
inquebrantable voluntad republicana de América;
acuerda:
Condenar el Colonialismo como sistema
antidemocrático de gobierno y repudiar la
subsistencia de este sistema en algunas porciones
del Continente Americano, coincidiendo con el voto
emitido por la Unión Interparlamentaria Mundial en la
47ª Conferencia de Rio de Janeiro.

L
PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO
AMERICANO
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
Considerando:
Que la ciudad de Santiago de Chile ha sido
designada como sede de la Segunda Conferencia
Interparlamentaria Americana;
Que la Asamblea de la Primera Conferencia
ha elegido ya al Comité Ejecutivo del Grupo
Interparlamentario Americano;
Que la delegación del Grupo Parlamentario
chileno ha propuesto al doctor Florencio Galleguillos
Vera como candidato a Miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo Interparlamentario Americano;
De conformidad con los Estatutos aprobados
acuerda:
Proclamar Presidente del Comité Ejecutivo del
Grupo Interparlamentario Americano al doctor
Florencio Galleguillos Vera, Presidente de la
Delegación de Chile.

(16 de Mayo de 1959)

(16 de Mayo de 1959)

XLIX

LI

REPUDIO A ACCIONES GOLPISTAS CONTRA
GOBIERNOS DEMOCRÁTICAMENTE
CONSTITUÍDOS

CARTA DE LIMA

La Primera Conferencia Interparlamentaria
Americana,
La Primera Conferencia Interparlamentaria
Resuelve:
Americana,
Que el Ata constitutiva del Grupo Regional
Acuerda:
Interparlamentario Americano afiliado a la Unión
Declarar su repudio a toda acción golpista interparlamentaria Mundial, creado en esta
que suplante o tienda a suplantar a gobiernos Conferencia, se denomine CARTA DE LIMA.
democráticamente constituídos. En tal virtud,
recomienda
a
los
Grupos
Parlamentarios
(16 de Mayo de 1959)
Nacionales hacer suyo tal repudio y, en el
caso ocurrente, sugerir a sus respectivos
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Poderes
Ejecutivos,
la
adopción
de
to- Expediente.
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Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, os agentes do
Govêrno Federal estão-se encarregando de
desmoralizar as determinações do Presidente da
República na questão do custo de vida.
São constantes as ordens do Presidente
Juscelino Kubitschek proibindo majoração de preços.
Ordens presidenciais desprestigiadas, como venho
acentuando em diversas oportunidades, porque não
obedecidas.
Vamos a uma das muitas provas do
conhecimento público. A Estrada-de-Ferro SantosJundiaí pertence a Rêde Ferroviária Federal que é
entidade subordinada ao Govêrno Federal. Em tais
condições obrigada a obedecer o Chefe da Nação,
principalmente nesta hora dramática em que o povo,
rebelado, não aceita mais aumentos.
Apesar dos exemplos do quebra-quebra de
Niterói e de diversos outros a referida Rêde
Ferroviária Federal, numa atitude de verdadeira
provocação, determinou à ferrovia Santos-Jundiaí
aumentos de passagens, num dos casos, de
viagens completas em certos trechos, de 4 para 15
cruzeiros.
Concordou, portanto, o Govêrno Federal, cujo
chefe declara luta contra a elevação do custo de
vida, que os seus próprios agentes fizeram um
aumento de passagens da ordem de 300 por cento.
A reação popular não se fêz esperar. Todo o
tráfego entre S. Paulo e Jundiaí, que é servido
pela referida ferrovia, foi obrigado, pelo povo
revoltado, a paralisar-se durante 7 horas. Os
populares, em uma das estações intermediárias,
Caieiras, obrigaram as composições a parar devido
às pedras e dormentes colocados sôbre os trilhos.
Não houve conseqüências mais graves porque
o povo daquele subúrbio paulista resolveu dar ao
seu protesto um sentido diferente, a fim de que o

Govêrno Federal melhor compreenda o drama dessa
população ordeira e trabalhadora. Em lugar de
quebra-quebra, do incêndio, enfim dos prejuízos
materiais de bens do próprio povo, os populares
organizaram verdadeira festa cívica, com bandeiras
nacionais e ao som do hino da pátria, colocaram-se
ao longo do leito da Santos-Jundiaí para evitar que
os comboios continuassem correndo. A manifestação
foi tão contagiante que os primeiros policiais
destacados para a repreensão não resistiram à
emoção daquela revolta diferente e acabaram
aderindo. Os soldados da tradicional Fôrça Pública
de São Paulo passaram, também, a cantar o Hino
Nacional.
Depois de 7 horas dessa originalíssima
manifestação de protesto contra o aumento absurdo
dos preços das passagens, tudo voltou à
normalidade. O Govêrno Federal venceu a parada. 0
aumento de cêrca de 300 por cento nas passagens
da Santos-Jundiaí será mantido. O Presidente
Juscelino Kubitschek, no seu próximo discurso
declarará, mais uma vez, guerra ao alto custo de
vida...
Aos observadores políticos da hora que passa
deve causar extranheza êsse procedimento
contraditório do Govêrno da República. Não será
difícil identificar como atos de provocação êsse
comportamento governamental. A opinião pública
pode suspeitar de que começa a interessar aos
homens do Govêrno o ambiente de agitação popular
como cortina de fumaça para a execução de planos
de subversão da ordem constitucional.
Considero
sistemático,
senão
mesmo
alarmante, que depois dos registros estatísticos do
aumento de 24 por cento nos preços dos gêneros de
alimentação, apenas em 4 meses, políticos
espalhem notícias pela imprensa de que se cogita,
novamente, de reforma constitucional, para o
mandato tampão, reeleição do Sr. Presidente
Kubitschek e outras estultícias.
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Repito que tudo isso é de causar muita
apreensão, porque se sente e se percebe que o povo
está preparado para a batalha democrática das
urnas, confiante de que o Brasil não retroagirá com
exemplos indígnos dos seus foros de nação
preparada para o uso escorreito das franquias
democráticas.
Estou convencido de que o povo brasileiro, no
fundo de sua alma, pede aos responsáveis pelo
destino democrático da pátria, que não prossigam
nos seus atos de provocação, para permitir ao
eleitorado livre a grande renovação que todos
esperam para o futuro do Brasil. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lourival
Fontes, segundo orador inscrito.
O SR. LOURIVAL FONTES (lê o seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente,
estamos
comemorando êsse ano uma data literária e um fato
histórico. É a da passagem do 25º aniversário do
aparecimento de Gilberto Freyre, que surgiu sem os
tropeços da estréia ou os ruídos de publicidade
encomendada, mas com a riqueza, a originalidade e
a segurança dos nomes consagrados.
Não temos aqui os arcos de triunfo ou as
coroas de lauréis para celebrar os monumentos da
ciência. Não têm o culto de reverência ou são objeto
da adoração só os que ganham batalhas, ou plantam
cidades, ou criam uma fé, ou se exaltam nas virtudes
de heroismo e da renúncia. Honras sejam dadas
aos que revelam um novo mundo ou descerram um
outro universo. Os reflexos da glória nos ofuscam.
Os processos de canonização têm até os advogados
do diabo.
Estas palavras são ditas para demonstrar ou
explicar porque o Senhor Gilberto Freyre não conheceu
ainda entre os seus contemporâneos a generosidade
da consagração. Ninguém é sábio na sua terra

e ninguém é alto entre os seus pares. Não elogiamos
nem louvamos porque não queremos tirar das
perspectivas do tempo e das distâncias da evolução
o juízo histórico. As portas da política não se
abrem aos seus apelos porque nela reina a
indiferença e a mediocridade. Os postos de govêrno
não o convidam porque temos horror a criar e a
inovar. Não sendo homem de cliques e cortesias ou
encenado das fosforescências da ribalta, ou
travestido nas murmurações da lisonja, mas um
trabalhador sóbrio, fecundo e silencioso, não lhe
banham os turíbulos de incenso nem se engalana
ao sôpro dos ventos inconstantes. Na sua fundação,
organização e construção o Brasil tem em Gilberto
Freyre um intérprete da sua viabilidade, um
pesquisador do seu passado, um sistematizador
dos seus princípios e leis e, mais do que tudo,
o elaborador e o projetista do seu futuro. Na riqueza
das suas experiências ou na largueza das suas
observações, no rigor dos seus processos da
pesquisa e no trabalho documentado de
introspecção social, o Sr. Gilberto Freyre criou
uma nova e jovem ciência. É a da tropicologia
que pergunta êle no seu mais recente livro – New
World in the Tropics – porque não é ainda um
a ciência ou uma substância. Mas é do campo
dessa ciência social ou na especialidade dessa
ordenação de conhecimentos que o Sr. Gilberto
Freyre é verdadeiramente o iniciador e o inovador.
O estudo do meio, da cultura, da técnica aplicada,
da organização política, das situações peculiares,
das adaptações da ciência e dos contactos dos
novos problemas criaram no mundo tropical
uma civilização moderna ou um tipo de civilização.
Não é uma especulação de profissional, ou
uma aventura de esquema, ou um milagre
de profecia. É alguma coisa que o pensamento
original rico e múltiplo voltado para o passado ou
penetrando na riqueza da tradição deu um sentido
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de exatidão científica e de continuidade histórica.
O trópico é uma zona de possibilidade, uma
área de expansão, um vasto espaço de experiência e
elaboração. Não temos superioridade de raças, ou
predominância de culturas, ou ascendência de
castas ou privilégios de minorias. Não temos
máquinas de separação, ou raças herméticas, mas
uma igualdade étnica que nos caracteriza e nos
qualifica como uma democracia social. Não se
infundiram os preconceitos de raças com os seus
conflitos e distinções e discriminações, nem os
complexos da superioridade étnica, nem atitudes para
os problemas das suas relações, nem convenções
para o tratamento das suas adversidades.
A vida nos ambientes tropicais e nos eternos
verões não foi para os portuguêses difícil ou
impossível. Aqui se fixaram, se aclimataram e se
identificaram para destruir as superstições européias.
Aqui fundiram uma raça que é hoje a pioneira dum
surpreendente futuro.
Nos seus ensaios, nos seus exemplos, nas
suas generalizações, com uma exatidão científica,
com uma técnica nova, com uma variedade ou
profundidade de erudição, o Senhor Gilberto Freyre
traduziu e interpretou o passado e a experiência em
países da América, na África, no distante Oriente, na
longínqua Ásia, nas Ilhas perdidas e dispersas como
um tipo ou uma vida de civilização introduzida pela
expansão luso-hispânica. Não procuravam os
portuguêses e espanhóis a pimenta, madeira, a pele,
as especiarias, nem o fluxo de ouro que no século
XVII contribuiu para as bases e a estabilidade da
ordem da moderna economia nem o derrame de
prata que armou a Espanha contra a herezia e a
reforma, mas levaram a tôda parte o estandarte da fé
e universalmente estenderam o trono e o manto de
Cristo.
A Europa na era dos descobrimentos
e
depois
da
revolução
in-

dustrial era o centro do mundo com os seus atrativos
intelectuais, a sua ação diplomática, o seu poder
financeiro, os seus bancos, usinas e mercados.
Mas era também a terra dos privilégios, dos fanáticos
e das intolerâncias. Mas era também o lar das
divisões, das oligarquias, das distinções sociais,
das Igrejas fechadas das justaposições de
exclusivismo, das idéias que se espalhavam na
ponta de baioneta, dos credos que não admitiam
os ímpios, os dissidentes ou os anjos rebelados.
Não eram sêres supremos os que conquistaram
e povoaram as terras, nem diferentes os seus
descendentes, uns porque se despiram dos seus
privilégios, fanatismos e superstições, outros
porque plasmaram uma civilização nos princípios
liberais, nas tolerâncias sociais e nas aproximações
humanas. Nela contribuíram e nela há traços
de origem mas é uma civilização super ou
extra européia. Não consideram êsses vastos
espaços tropicais ou essas imensas extensões como
uma dádiva, uma conquista ou uma reserva privada
em que fàcilmente penetraram e em que livremente
introduziram os seus modelos, os seus estilos, os
seus cortes de figurinos ou as suas idéias
importadas. Não nos consideram melhor ou pior,
nem aptos à vida civilizada, nem degenerados no
atraso crônico, nem anjos, nem monstros, nem nos
substituíram nas ascendências e prioridades. Não
mudaram o curso da natureza, nem transformaram a
face das coisas, nem pensaram nas visões do
inferno com as dificuldades e as impossibilidades da
aspereza climática. Absorveram-se no solo e
transfundiram-se nas populações como quem
obedece a uma lei divina ou a um determinismo
cósmico. Êles foram um elemento de subsídio, uma
fôrça de participação, uma liga magnética e
catalisadora que criaram uma consciência de
unidade geográfica, um senso de responsabilidade
histórica e uma civilização humana que é das
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maiores e mais avançadas nos tempos modernos.
Há uma ciência dos trópicos como há
uma consciência da comunidade. A colonização
luso-hispânica fundou na vida de relações e
uma proximidade de contatos num conjunto
de civilizações novas com um passado comum
e uma missão de futuro. Nós somos os
continuadores dêsse tipo de civilização, ou dêsse
brazão de cultura ou dêsse estilo de vida. É
uma colonização eurotropical porque não repelimos
os elementos que contribuíram para a nossa
formação e consolidação. Nem sôbre essa
civilização liberal sem ferozes atitudes, tolerante
sem impropriedade de relações humanas, sem
reminiscência de ódios, pacífica sem nuvens
carregadas, exercem ascendências ou influências
os sistemas imperiais e os polos políticos que estão
dividindo o mundo.
Os americanos e soviéticos não criaram nos
ambientes naturais e nas situações geográficas
uma própria civilização. Os americanos só crêem
nos meios mecânicos, nos resultados naturais, na
produtividade econômica. Exportam os seus
modelos, os seus tipos, os seus valores, os seus
engenhos e as suas estatísticas, sem nenhuma
afinidade de contato e sem nenhuma sensibilidade
de alma. Não interpretam as nossas maneiras, não
conhecem a realidade nativa, não se integram nos
imperativos naturais, não se articulam com as
preferências ou as peculiaridades do clima, dos
meios e do solo. Passam em trânsito como
invasores e colonizadores, ressurgem como
dominadores, diluem-se como fluxo, desaparecem
sem fixação, atração ou assimilação. Não
constróem vias de acesso que não sejam para
carrear matérias-primas, ou recantos de ar puro,
longe e extra da sociedade nativa, ou uma
categoria de senhores da terra e da guerra. O
seu domínio de natureza econômica e finalidade
de bases lucrativas, excluem o progresso polí-

tico, a fé religiosa ou as fraternidades espirituais.
Não criaram um tipo ou um conjunto de civilizações
novas, como fundaram espanhóis e portuguêses, e
prosseguiram os seus descendentes, num clima
diverso, num solo diferente, numa natureza
agressiva, fundindo-se com os homens, assimilando
os métodos e os usos, identificando-se com os
problemas, aprendendo no empirismo das soluções
e das invenções. Na ebulição pan-africana de
libertação e emancipação e mesmo nas reações
antiocidentais que assistimos nos nossos dias, as
colônias espanholas e portuguêsas são as mais
pacíficas e até certo ponto neutras e insensíveis ao
exagêro das reivindicações. Nas terras quentes e
nos ares ardentes, o português reencontrou a sua
vocação civilizadora. Nelas se plantou para ficar com
o suor do trabalho, o sonho romântico ou a fé
messiânica.
A obra do Sr. Gilberto Freyre é um retrato do
Brasil. Não houve campos distantes, nem mundos
obscuros, nem ângulos afastados que escapassem
às suas intuições, aos seus instintos e às suas
sínteses. Na elasticidade do seu pensamento e da
sua penetração podemos conhecer a nossa história
e mais do que isto as missões, os rumos e os
itinerários do futuro.
Uma democracia étnica e social e com o
espírito tolerante e liberal não pode encontrar outras
condições para formulação e êxito da sua política
externa.
Na lei internacional subsistem analogias e
identidades. Nós somos com o sistema soviético as
maiores áreas livres de preconceitos, conflitos e
diferenças raciais. Nós somos os promotores e
benfeitores da igualdade humana. Nós somos
particularmente uma Nação em que os credos e côres
são pontes da união e não muralhas de separação.
Não é essa uma atitude romântica, ou uma ação
humanitária, ou uma fé messiânica, ou um conceito
empírico, mas um dado científico, uma crença racio-
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cinada, uma função histórica. A igualdade social tem
um marco definitivo na indiscriminação racial e só
por ela se atinge ao direito de personalidade e ao
livre acesso de oportunidades e facilidades dos
vencidos e dos deserdados. A abolição da
desigualdade racial é um princípio soviético
proclamado nas assembléias internacionais e com
êle vivemos e sentimos no amor das justas e belas
causas. Não temos aqui como nunca tivemos os
padrões clássicos de estéticas, ou as filtragens de
pigmentação, ou a graduação debaixo da pele.
A nossa independência como dos demais
países americanos foi feita contra a arrogância dos
poderes ditatoriais e autocráticos e as usurpações e
abusos da taxação. Não temos afinidades ou
convergências aos países que apóiam e esposam os
governos fortes ou a quaisquer formas de
paternalismo ou despotismo. Não temos coincidência
de ânimo ou de interêsses aos que monopolizam o
comércio, exploram as exportações, manipulam os
preços, controlam a produção, ou dificultam a
expansão. Nós somos sensitivos à honra e dignidade
nacionais e as colocamos acima dos lucros, das
vantagens e das compensações materiais.
O Brasil não é mais um país dependente ou
cativo. A imigração livre de contrôles e supervisões
está abrindo clareiras nas suas terras públicas e
feudais. Não tem mais uma economia passiva de
semi-colonialista. A diversificação industrial sucedeu a
uma política de mono produção e já começamos a
manipular, transformar e refinar as matérias-primas
locais. As exportações de tecidos, aço e
possìvelmente óleo, estão conduzindo as atividades
precursoras e pioneiras a um redescobrimento da
América Latina. As colônias portuguêsas procuram no
Brasil uma comum cidadania. Nós somos
verdadeiramente o líder do mundo de fala portuguêsa.
Ao mundo afro-asiático de revolta, emancipação e

reforma, inflamável e explosivo, estamos
fraternizados por uma aliança natural, por um
passado comum e pelas perspectivas do futuro.
Dessas duas subfederações, uma de língua
portuguêsa, outra americana, no convívio das
nações livres do hemisfério, há de surgir a federação
atlântica de que o Brasil é um conspícuo membro. A
fatalidade da geografia, o determinismo da história, a
extensão do território, e as imposições do
crescimento demográfico e o surto crescente da
produção e industrialização ensinam que não somos
mais uma fôrça secundária, ou uma sujeição
apendicular de títeres e vassalos, ou um sêlo de
extrínsecas obediências alheios aos compromissos
ou estranhos servidões. O engenho e a construção
internacionais não podem mais prescindir do nosso
papel ativo e da nossa fôrça decisiva. A nossa
diplomacia é um instrumento de ação mas é também
uma vida de representação. A arbitragem é uma
linha de conduta na solução dos conflitos
internacionais. A não intervenção nos negócios
domésticos é outra constante invariável da nossa
política externa. A defesa de extensas fronteiras por
meios pacíficos é um postulado irrespondível.
Êsses foram os acertos da nossa diplomacia
tradicional e outros são os erros da nossa diplomacia
convencional. O cálculo dos crimes corresponde
ao cálculo dos riscos. Quando cedemos território
em troca de armas, transformamos o nosso litoral
em engenho de guerra ou teatro de operações,
ou não reconhecemos governos existentes de
fato, ou condenamos em povos dependentes à
aspiração da liberdade, emancipação e reforma,
ou nos comprometemos em sistemas de defesa
e cintos de segurança para resguardar usurpações
e monopólios não estamos preservando a honra
e o altruísmo nacionais, nem os temas e versões
de paz, nem mesmo os interêsses que dão à
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complexa e mutável vida internacional uma
afirmação de existência.
A interpretação da realidade brasileira não
exigiu do Sr. Gilberto Freyre apenas o dom de
penetração e o esfôrço de introspecção. Não se
recolheu ao ascetismo das solidões monásticas ou
se exaltou no segrêdo das tôrres altaneiras. Viu
com os olhos de ver, sentiu com a paixão de
sentir, ensinou com amor e com o gôsto de
aprender. Dum mundo morto, duma sociedade
extinta, duma época desfeita não transpôs uma
obra de incursões e de aventuras. A nós foi
oferecida, com os documentos, as pesquisas
e as confidências, uma realidade tangível e sensível.
Não é ao historiador no registro cronológico de
fatos e acontecimentos, ou ao antropólogo na
vivência humana dos trópicos, ou ao pensador
enriquecido de arte e cheio de grandeza e
originalidade, mas ao sociólogo, o maior da nossa
geração, a quem devemos os lineamentos e as
projeções do futuro.
A comemoração de um lustro de Casa Grande
e Senzala é bastante para exprimir o que vale e
significa para o nosso País. Mas a sua bibliografia
cresceu em número e qualidade. Nesse ensaio de
iniciação e de interpretação social, o Sr. Gilberto
Freyre veio completá-lo e até mesmo concluí-lo com
um novo estudo – Ordem e Progresso, que julgamos
dos maiores nas letras contemporâneas.
A sua obra em superfície, profundidade e
erudição, não será igualada ou ultrapassada. Nela há
uma fôrça de renovação sem o instinto de revolução.
Nela se descuram de fórmulas vagas, ou adaptações
imaginárias ou figurinos importados ou medições
extrínsecas, porque nela tudo é brasileiro, desde as
linhas mestras de organização até às soluções que
inspiram a raça, o meio, os antecedentes sociais e
as realidades nativas.
O
Sr.
Gilberto
Freyre
é
alguma
coisa que acontece e raramente acontece
nos
raios
de
grandeza,
na

consagração universal, nas alturas do orgulho que
desperta. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Com a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
por cessão do nobre Senador Mourão Vieira, terceiro
orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
quando entrei nesta Casa, o meu primeiro discurso
foi sôbre a Reforma Agrária. Não a propunha,
entretanto, antes de solucionados alguns problemas,
para que se processasse normalmente no nosso
País.
Sugeria eu, então, fôsse dado certo incentivo
ou dinamização à Carteira de Crédito Agrícola do
Banco do Brasil, e posteriormente disse eu, pôsto em
execução o Serviço Social Rural, criado há mais de
três anos, mas ainda não em funcionamento. Que se
desse outra estrutura ao Instituto de Imigração e
Colonização, a fim de divididas as glebas, pudessem
os escolhidos para trabalhá-las, dar o verdadeiro
sentido de distribuição da terra.
Ao referir-me ao crédito agrícola, tive ensejo,
Sr. Presidente, de apreciar, longamente, a Carteira
de Crédito Agrícola do Banco do Brasil.
Viajando pelo interior de meu Estado, no
decorrer da campanha, soube que os agricultores
não acreditavam em empréstimo no Banco do Brasil,
tais e tantos os documentos exigidos do agricultor;
mais que isso, a espera, feita a proposta ao Banco,
por vários dias, até que chegasse a decisão de que o
empréstimo ia ser encaminhado.
Na maioria dos casos, as solicitações de
empréstimos eram de quantias ridículas, de trinta,
quarenta, cinqüenta mil cruzeiros, pleiteados por
pequenos agricultores.
Assisti,
antes
de
vir
para
esta
Casa,
numa
reunião
na
Assembléia
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Legislativa do Estado, quando Deputado, a uma
exposição do antigo Diretor da Carteira de Crédito
Agrícola, Sr. Loureiro da Silva, sôbre modificações
introduzidas no Regulamento que a rege. Entre as
disposições inovadas, chamou-me a atenção o que
criava empréstimos fundiários.
Que são empréstimos fundiários?
São empréstimos destinados a financiar
quantos desejam ter acesso à terra, para
amortização em quinze anos e a juros módicos, sob
a condição de não exceder propriedade vinte
hectares.
Era, Sr. Presidente, justamente o comêço da
Reforma Agrária; propiciar o acesso do homem à
terra, mediante empréstimo a longo prazo. No
Regulamento havia também prioridade para a
instalação, nos municípios, de agências da Carteira
de Crédito Agrícola, cujo objetivo seria o
financiamento direto ao agricultor; todavia, até hoje,
essas disposições não foram executadas.
Há poucos dias, encontrando-me na Carteira
de Crédito Agrícola, lembrei-me de solicitar o
Relatório do exercício de 1958. Da ligeira leitura que
fiz, tomei conhecimento dos empréstimos concedidos
à indústria e à lavoura do Sul e ao Norte do País. Os
empréstimos fundiários são irrisórios. A rubrica
Empréstimos Rurais na importância de Cr$
28.365.553.491,90 consigna para empréstimos
fundiários aos pequenos agricultores apenas
Cruzeiros 21.868.869,20.
A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial
investiu, em empréstimos industriais e agrícolas,
a
importância
de
Cr$
43.018.235.805,50.
Perguntar-se-á: Qual a disponibilidade da Carteira?
Pelo Relatório, vê-se que, enquanto operou
com o total de Cr$ 49.000.801.086,00 –
quantia considerável – de recursos próprios,
só dispõe de pouco mais de três bilhões.
Os restantes quarenta e seis bilhões, aproximada-

mente, são, pois, recursos do próprio Banco do
Brasil, com resseguros.
Êsse comentário, Sr. Presidente, feito de
relance é para mostrar quão estava eu certo ao
afirmar que os pequenos agricultores, aquêles
que realmente se dedicam ao amanho da terra,
não têm facilidade de obter financiamento no
Banco; têm-na os grandes proprietários, que
podem oferecer garantias. E ainda se estranha
que só se houvesse investido, em 1958, no Brasil,
de empréstimos fundiários, a importância de
vinte e um milhões de cruzeiros, que realmente é
ridícula!
Tive o cuidado de consultar um técnico
daquela Carteira e a explicação que obtive foi a
seguinte: quase sempre, quando o pequeno
agricultor se prevalece do empréstimo fundiário,
recebe do Banco apenas 60 por cento do valor
da propriedade que deseja adquirir. Os restantes
40 por cento, são cobertos pelo próprio agricultor
e pagos ao Banco. Acontece que, comumente,
o pequeno agricultor não dispõe dêsse dinheiro,
a fim de conseguir o financiamento dos 60 por
cento.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Quer dizer:
para quem precisa de dinheiro, o primeiro requisito é
ter dinheiro...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. Só
obtém empréstimos quem tem dinheiro.
O SR. MOURA VIEIRA: – É como diz o
caboclo: Banco é uma casa que empresta dinheiro a
quem já tem.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Disse-me o técnico
do Banco do Brasil: por êsse motivo é que a Carteira,
tendo operado com 49 bilhões de cruzeiros, só
destinou aos empréstimos fundiários 21 milhões
de cruzeiros, parcela insignificante diante do
vulto dos empréstimos realizados. E acrescentou:
o
pequeno
agricultor
pede
um
emprés-
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timo fundiário e o Banco concede-lhe 60 por cento
sôbre o valor da propriedade. Não dispondo dos
restantes 40 por cento, não consegue completar a
transação.
Trouxe êsse exemplo, Sr. Presidente, em
síntese, e apresentarei também, o relatório do Banco
do Brasil, a fim de mostrar as dificuldades que
teremos para implantar uma Reforma Agrária no
Brasil.
Como declarei, ao proferir nesta Casa meu
primeiro discurso sôbre o assunto, devíamos
preparar o caminho para a Reforma Agrária, cujas
providências iniciais enumerarei a seguir.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A primeira
devia ser a organização agrária.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. A
preparação da classe em associações e sindicatos,
para defesa dos seus direitos. A segunda consistiria
em levar ao homem do campo meios que o
possibilitem tornar a terra produtiva.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – A começar pelas
patrulhas motos-mecanizadas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tenho lutado, nesta
Casa, incessantemente, no sentido de o Ministério
da
Agricultura
organizar
patrulhas
motomecanizadas, a fim de abandonarmos o
anacronismo do velho arado pai Adão. Quem
percorrer o Norte e o Nordeste do Brasil, encontrará
o velho arado de madeira, com bico de ferro. Êsse o
processo que ainda se utiliza para revolver a terra e
abrir os sulcos indispensáveis ao plantio.
Sr. Presidente, como encetar a Reforma
Agrária sem levar em consideração as diversas
regiões do País, algumas com a agricultura em
franca evolução, outras, com êsse setor em estado
de penúria, de descuido, de atraso?

Basta
confrontarmos
as
organizações
agrícolas do Sul e do Norte. Em São Paulo, por
exemplo, funciona a FARESP. Quem nos dera
contar, no Norte, pelo menos, com uma associação
rural ou uma federação de associações rurais que
dispusesse de 5 por cento dos recursos da referida
associação de classe.
O desnível existente na Federação – Estados
ricos e poderosos e Estados subdesenvolvidos
– obriga-nos a atentar, preliminarmente, para
as medidas que garantem o êxito da Reforma
Agrária.
Eis a razão por que solicito a atenção do
Presidente
Juscelino
Kubitschek
para
três
providências
que
nos
podem
encaminhar,
suavemente, para a solução do problema: primeiro,
dinamizar a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial
do Banco do Brasil, dando-lhe estrutura que a
possibilite atender aos pequenos agricultores, aos
que se dedicam ao amanho da terra e a ela se
afeiçoam. Não aos que, enriquecendo, vão à fazenda
vez por outra, recolher o produto da boa colheita.
Êstes, não precisam de auxílio.
Uma das "Metas" do programa do Partido
Trabalhista Brasileiro consiste em amparar os
pequenos aquêles que constituem a maioria dos que
se dedicam à terra, afeiçoando-se de tal jeito que,
poderíamos dizer, se enraízam na terra.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O nobre
colega situa muito bem o problema ao solicitar a
atenção do Govêrno a fim de que, pela Carteira
Agrícola do Banco do Brasil, seja êle atendido, o que
não é difícil.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – No meu
Estado, o problema está pràticamente resolvido, pelo
menos no setor da plantação do fumo. A Companhia
de Cigarros Souza Cruz, do Rio de Janeiro, pode-se
dizer, invadiu certa área de Santa Catarina, e
incentivou o pequeno agricultor ao plantio do fumo,
aliás de primeira qualidade. Essa Companhia, com a
equipe de homens que lá vivem, financia o pequeno
produtor de fumo na base de 70 por cento sôbre a
provável produção de fumo, e, mais ainda, dá-lhe
assistência técnica. Quando vem a safra, a
Companhia sente-se perfeitamente recompensada
de tudo aquilo que adiantou ao agricultor, e a fim de
estimular cada vez mais a plantação. Ora, se um
particular como a Cia. Souza Cruz tem capacidade
para resolver tal problema, que diremos do Banco do
Brasil, com o corpo de técnicos e a capacidade
funcional, para solucionar o problema de que Vossa
Excelência tão bem trata?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado à
excelente colaboração do nobre Senador Francisco
Gallotti.
Sr. Presidente, referi-me ao crédito agrícola,
porque entendo que o Govêrno deve volver seus
olhos para êsse problema tão decantado, e que a
esta altura, já deveria seguir rumos certos, rumos
seguros. Ao lado dêsse, porém, outros tantos
necessitam solução. Teríamos, então, de nos
antecipar mesmo à iniciativa particular na criação
das cooperativas, promovendo um movimento
associativo das classes, no sentido de se
organizarem, a fim de obterem recursos para
aplicação na terra na época oportuna.
Ouço,
comumente,
críticas
ao
cooperativismo. Quando êste não é bem
entendido, só pode ser criticado; do mesmo modo
quando não é bem dirigido, o fracasso é
completo. É o que tem ocorrido no nosso meio.
Recordo-me de constantes críticas de fazendeiros

que não entendiam o que era cooperativismo. Para
muitos homens do interior, teria de ser uma
panacéia, um remédio para todos os problemas,
alguma coisa de mágico, de onde o dinheiro surgiria,
e com pequenas parcelas, seria resgatado. Quando
porém o cooperativismo atua num meio mais
evoluído, de homens mais esclarecidos e de senso
de responsabilidade, só pode se desenvolver.
Comumente, as cooperativas fracassam por
falta de boa direção, de orientação, por falta de
responsabilidade dos seus dirigentes. É que tem,
freqüentemente, ocorrido no Brasil. Apologista do
cooperativismo, entendo, entretanto, não ter êle
avançado como seria de desejar. Atua ainda num
meio não preparado para sua adoção.
Há um tipo de cooperativismo que poderia
servir aos homens do campo. Lembro-me da luta dos
plantadores de cana, no meu Estado, contra o
industrial poderoso, que detinha o monopólio da
produção do açúcar. O lavrador era obrigado a
entregar a matéria-prima ao industrial, que então
promovia o financiamento na entre-safra.
Criou-se, no entanto, o Instituto do Açúcar e
do Álcool. Aqui rendo minhas homenagens ao
Presidente Vargas, porque se hoje ainda existem os
antigos descendentes dos senhores de engenho,
dedicados ao amanho da terra, devêmo-lo ao grande
estadista. Se S. Exa. não houvesse criado o Instituto
do Açúcar e do Álcool, hoje não teriam êsses antigos
agricultores
qualquer
estabilidade
e
suas
propriedades talvez houvessem desaparecido, pois
os donos de usina tentaram comprá-las, de fato.
Deixemos, porém, o comentário para outra
oportunidade e entremos no ponto que vimos
discutindo.
Houve um tipo de cooperativa que deu
excelentes resultados. Foi estimulado pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool, em vários Estados, para
proporcionar aos plantadores de cana meios de finan-
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ciamento. Antes, tinham êles de recorrer aos
industriais.
Êsse sistema de cooperativa adotou, de
maneira muito inteligente, a modalidade de
financiamento e empréstimo; e assim, quando foi
organizada a primeira cooperativa na Bahia, o
Instituto do Açúcar e do Álcool logo realizou o
primeiro empréstimo de um milhão e quinhentos mil
cruzeiros, a juros de 2 por cento ao ano; e a
cooperativa emprestava a 4 por cento.
Veja-se como foi fácil ao agricultor pagar tal
quantia.
De acôrdo com a Resolução nº 58-43, do
I.A.A., o lavrador pagava a taxa de cinqüenta
centavos por tonelada de cana. Assim, o empréstimo
ia sendo amortizado. A medida que o agricultor
fornecia o produto à usina, esta descontava os
cinqüenta centavos por tonelada e enviava o
montante à cooperativa.
No fim de quinze anos, o empréstimo estava
pago sem que o plantador sentisse, tão suave fôra a
maneira de liquidá-lo. O empréstimo era então
creditado em nome dos próprios lavradores, na
proporção dos fornecimentos realizados no decurso
de cada ano. Sem que o plantador percebesse, tinha
o dinheiro. Os cinqüenta centavos volviam à
Cooperativa e eram creditados a cada um na
proporção dos fornecimentos, o que constituía
verdadeiro depósito do agricultor na cooperativa.
Plano inteligente e bem elaborado, Sr.
Presidente. Pena que o Instituto do Açúcar e do
Álcool não tivesse maiores recursos para empregar
em outras Cooperativas, a fim de que o homem do
campo se libertasse das agruras da falta de dinheiro.
Como Deputado Estadual, e Presidente da
Comissão de Reforma do Instituto de Cacau da
Bahia, há muitos anos, propus fôsse aditado o
mesmo critério seguido pelo I:A.A. O Dr. Inácio Tosta
Filho entendia, no entanto, que o Instituto deveria
continuar como autarquia administrativa. Não con-

segui assim aplicar aquêle plano no Instituto do
Cacau, a fim de que pequena parcela do que
dispendia o lavrador por saca de cacau revertesse,
futuramente, a seu favor.
O segundo ponto para o qual solicito a
atenção do Govêrno e de que me tenho ocupado
nesta Casa, diz respeito à organização das patrulhas
moto-mecanizadas do Ministério da Agricultura, a
cargo das seções do Fomento Agrícola, o que
viria proporcionar maior desenvolvimento da
produção.
Quando a máquina entra a prestar serviços à
terra, o custo da produção baixa. O que provoca
encarecimento é a falta de braços.
Se tivesse em mãos dados para um
cotejo entre a extensão territorial do País e o número
de tratores que possuímos, os nobres colegas
ficariam estarrecidos. É insignificante, em confronto
com qualquer país da Europa, já não falo
nos Estados Unidos da América do Norte. É
ridícula em função da área territorial, destinada às
lavouras.
Por que não se cria o setor da motomecanização no Ministério da Agricultura? Por que
não se concede a verba necessária àquele
Ministério,
para
preparar,
convenientemente,
técnicos, a fim de que prestem serviços motomecanizados aos homens do campo?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá V. Exa.
licença para um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer,
nobre colega.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Parece-me
que, na situação em que nos encontramos, não seria
difícil a V. Exa. ou a qualquer Senador petebista,
arranjar tudo isso no Ministério da Agricultura,
pois quem o dirige é correligionário de Vossa
Excelência, homem trabalhador e bem intencionado,
que poderia, perfeitamente, providenciar sôbre o
assunto.

– 103 –
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre colega,
sempre atento a todos os problemas, deve recordarse que, por mais de uma vez, quando da elaboração
dos orçamentos, bati-me pela aprovação de verba
que permitisse a constituição de patrulhas motomecanizadas para o Ministério da Agricultura.
Apresentei emenda aumentando para 250 milhões
de
cruzeiros,
exclusivamente
para
motomecanização, que foi aprovada pelo Senado. Pus
tanto empenho na aprovação da emenda, que tive o
cuidado de acompanhar, na Câmara dos Deputados,
o seu andamento. Desalentado, vi-a cair, enquanto
outras, menos úteis, foram aprovadas. É inconcebível
prefira-se adotar medidas que, nem de longe dão ao
homem do campo meios de trabalhar a terra, num
País como o nosso, ainda "essencialmente agrícola".
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permita-me,
então, V. Exa., mais uma interrupção. –
(Assentimento do orador) – Tivesse eu, na
Presidência da República, um correligionário – como
é o caso do ilustre colega – se sòmente essa
condição não bastasse para que emenda de minha
autoria, da mais absoluta utilidade, fôsse aprovada,
eu mandaria o Presidente "às favas". Desculpe V.
Exa. a linguagem; mas a verdade é que o Sr.
Juscelino Kubitschek não se interessa por medidas
como a que V. Exa. propôs, vitalmente importante
para a agricultura. Sinceramente, não compreendo
tal atitude. De minha parte, digo a V. Exa.: não
apoiaria um homem dêsse feitio. Sou rude – é
verdade – mas não toleraria tais coisas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Meu caro Senador
Fernandes Távora, fomos colegas duas vêzes,
nesta e na outra Casa do Congresso, o que
muito me honra. Comecei cedo e, quando ingressei
no Parlamento, já V. Exa. ostentava êsses

cabelos brancos. Tinha eu, então, 25 anos de idade.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Só apóio a
quem apóia minhas idéias, sobretudo no que
concerne aos Interêsses da Nação.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando pugnava,
nesta Casa, pela minha emenda, que abria um
crédito de duzentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros, o mínimo necessário para se organizarem
patrulhas moto-mecanizadas no Ministério da
Agricultura, tive o prazer de ver, daquela cadeira,
onde se senta agora o Senador Jefferson de Aguiar,
levantar-se o Senador Filinto Müller para declarar
que apoiaria e defenderia o meu ponto de vista junto
aos Líderes na Câmara dos Deputados, a fim de que
a emenda fôsse aprovada. Infelizmente, porém, tal
não
aconteceu.
No
Orçamento,
que
li
cuidadosamente, pude observar, entretanto, quanto
dinheiro é desperdiçado em obras sem a mesma
utilidade.
Esta é a segunda sugestão que apresento ao
Govêrno: que organize, que aparelhe o Ministério da
Agricultura, convenientemente, a fim de que preste
melhor assistência ao rurícola.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Ministro
da Agricultura está em condições de atender a todos
êsses apelos do nobre colega, pois é seu
correligionário e homem digno, culto, o que permite
execute suas atribuições perfeitamente de acôrdo
com os interêsses da Nação.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Meu caro
colega, Senador Fernandes Távora, o Ministro
Mário Meneghetti é homem trabalhador e eficiente.
O fato que citei não é da responsabilidade de S.
Exa., mas o nobre colega sabe – digo-o, sempre, alto
e bom som – que, se tenho de criticar, não
poupo nem o meu partido, não olho se o critica-
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vel é udenista, pessedista ou trabalhista; critico no
bom sentido do interêsse nacional.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dou meu
testemunho.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pode V. Exa. dá-lo,
porque repetidas vêzes tenho feito semelhante
afirmativa, nesta Casa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Lamento
apenas que o nobre colega, que sempre procura
trabalhar em prol da agricultura, conseqüentemente
em prol do Brasil, não veja qualquer resultado de
seus esforços junto àquele que os poderia tornar
eficientes.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Respondo a Vossa
Excelência.
Há poucos dias, estando com o Presidente
Juscelino Kubitschek, disse a S. Exa. que devia
mandar pessoas de sua confiança assistirem às
sessões das duas Casas do Congresso, a fim de lhe
transmitirem as criticas feitas ao Govêrno. Quando
estas tivessem cabimento, corrigir-se-iam os erros;
quando a atitude do Executivo fôsse louvada, o
Chefe da Nação também teria conhecimento dêsses
aplausos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não
adiantaria coisa alguma.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ao ouvir minha
ponderação – permita o nobre colega conclua meu
pensamento chamou o Sr. Juscelino Kubitschek um
dos seus Secretários e lhe disse: "Ouça o que
sugere o Senador Lima Teixeira. É preciso tenha o
Govêrno conhecimento imediato das criticas feitas no
Congresso Nacional".
Lembrei ainda que, embora o Líder da Maioria
cientificasse o Chefe da Nação do que ocorria no
Senado, não raro, dadas as suas diversas
ocupações, estava impossibilitado de, diàriamente,
comunicar a S. Exa. o resumo da sessão.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Que
adiantará se o fizer?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ainda é cedo para
tirarmos conclusões. Meu encontro com o Chefe do
Govêrno foi na semana passada.
Sr. Presidente, minha segunda sugestão
refere-se à motomecanização da agricultura. A
terceira, seria de os Ministérios do Trabalho e da
Agricultura organizar as classes e preparar os
homens do campo para a defesa de seus direitos.
É indispensável criarem-se associações rurais
em todos os municípios, cumprindo-se a legislação
que as prevê e orientando-as no sentido de agremiar
os agricultores e garantir-lhes a defesa de seus
direitos, o que não ocorre no momento.
Se verificarmos o número de associações
rurais existentes no País, e quantas funcionam,
regularmente, a decepção será grande. Algumas são
criadas com objetivo exclusivamente político; outras,
sequer, promovem, anualmente, uma reunião de
seus associados. Se o movimento associativo se
desenvolvesse, as reivindicações dos homens do
campo seriam atendidas. Digo-o de cadeira, porque,
membro da Confederação Rural Brasileira, tenho
assistido, nos constantes debates que se travam
naquela entidade máxima da lavoura, às criticas
nesse sentido.
Concluindo, Sr. Presidente, pediria ao Govêrno
desse nova estrutura à Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial do Banco do Brasil, dinamizando-a e
possibilitando-a a amparar os pequenos agricultores
com financiamentos, na época do plantio; que
fôsse advertido o Presidente do Serviço Social
Rural, no sentido de entrar em funcionamento, quanto
antes, nos Estados, êsse órgão que dispõe de
uma receita anual de trezentos milhões de
cruzeiros, para assistência aos trabalhadores rurais,
que são os pequenos fazendeiros. Criado há três
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anos, o Serviço Social Rural, ao qual dei minha
colaboração sincera da tribuna desta Casa, até hoje
não iniciou suas atividades.
Sugiro ainda que nós mesmos possamos rever
a legislação do Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, para que funcione regularmente,
porquanto estou informado de que êsse Instituto não
dispõe de verbas para atender aos colonos, à divisão
das terras e aos meios com os quais possam êles
trabalhar.
Essas as sugestões que apresento ao
Govêrno da República, desejoso de que a Reforma
Agrária seja uma realidade, mas que a correção
dêsses defeitos se processe regularmente. Só assim
far-se-á a Reforma Agrária, sem esbulho dos
proprietários, com o objetivo social de desenvolver a
economia brasileira, e dando sentido prático às
medidas que temos votado.
Confio nas providências do Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira, que, apesar das
criticas de muitos, realiza um bom govêrno. (Muito
bem! Muito
bem!
Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos
requerimentos encaminhados à Mesa.
São lidos e deferidos os seguintes
requerimentos:
REQUERIMENTO
Nº 141, DE 1959
Sr. Presidente,
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Poder Executivo, através do
Ministério da Fazenda, as seguintes informações:
1) Por que motivo não foi cumprida a
redistribuição determinada na Lei nº 3.520, de 30 de
dezembro de 1958, que fixa o prazo de sessenta (60)
dias, contados da data da publicação do Decreto nº
45.422, de 12 de fevereiro de 1959?

Por que razão não foi publicada a lista de
antiguidade e merecimento para o cumprimento da
citada Lei nº 3.520 ?
3) As promoções por merecimento serão feitas
segundo o critério estatuído pelo art. 429, parágrafo
1º do Decreto nº 45.422? Em caso contrário, qual o
princípio a ser adotado e em que dispositivo legal se
fundamenta?
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1959.
Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO
Nº 142, DE 1959
Sr. Presidente,
Requeiro, à douta Mesa do Senado Federal,
seja solicitado ao Excelentíssimo Sr. Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, se digne de informar
os motivos pelos quais até a presente data não está
sendo pago o abono de 30 por cento a que tem
direito, desde primeira de janeiro dêste ano, os
inativos da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários Empregados Serviços Públicos.
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Há outro requerimento
que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 143, DE 1959
Tendo sido convidado a participar da delegação
do Brasil à XLIII Conferência Internacional do Trabalho,
a realizar-se em Genebra no mês em curso, solicito me
seja concedida autorização para desempenhar essa
missão, nos têrmos do art. 49, da Constituição Federal,
e do art. 40, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1959. –
Lima Teixeira.
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O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
disposto no art. 40, parágrafo 1º, do Regimento
Interno, êste requerimento será encaminhado à
Comissão de Relações Exteriores, devendo ser
submetido à consideração do Plenário ainda na
presente sessão, em virtude do que se acha previsto
na alínea b do nº II do art. 329, da lei interna.
(Pausa).
O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura
de quatro projetos de resolução, chegados à
Mesa.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 10, DE 1959

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 11, DE 1959
Nomeia candidato habilitado no Concurso de
Taquigrafo, classe "N", do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É nomeado, de acôrdo com a
alínea "c", nº 2, do art. 85, do Regimento Interno do
Senado, para exercer o cargo de Taquígrafo, classe
"N", do Quadro da Secretaria do Senado Federal,
Carlos Tôrres Pereira.
Justificação

A medida se justifica por objetivar o
Nomeia Donase Xavier Bezerra, para o cargo preenchimento de vaga existente na classe inicial da
inicial de Auxiliar Legislativo, candidata habilitada em carreira de Taquígrafo, do Quadro desta Secretaria.
concurso.
Carlos Tôrres Pereira é candidato habilitado
em concurso público, onde obteve o 6º lugar,
O Senado Federal resolve:
conforme publicação no "Diário do Congresso", de
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com a 30 de maio de 1957.
Os quatro primeiros colocados já foram
alínea c, item 2, do art. 85, do Regimento Interno,
para exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe nomeados, tendo o segundo dêles, Adolpho Perez,
"J", do Quadro da Secretaria do Senado Federal, pedido demissão (Requerimento 45-59).
A quinta colocada, Beatriz Gusmão Correia, em
Donase Xavier Bezerra.
documento dirigido ao Sr. Presidente da Comissão
Diretora, datado de 20 de abril do ano em curso,
Justificação
solicitou fôsse sua nomeação considerada em época
A presente nomeação visa a preencher vaga mais oportuna, uma vez que, no momento, doença em
existente no Quadro, visto haver sido Zária Ferreira, pessoa de sua família a impede de tomar êste encargo.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959.–
considerada inapta em exame feito no Serviço de
Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. –
Biometria Médica.
Heribaldo Vieira.
Atendendo às necessidades do serviço, esta
Comissão considera indispensável o preenchimento
PROJETO DE RESOLUÇÃO
da aludida vaga.
Nº 12, DE 1959
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. –
Aposenta, a pedido, Luiz Gomes de Carvalho,
Heribaldo Vieira.
Chefe da Portaria do Senado Federal.
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O Senado Federal resolve:
Artigo único. É concedida aposentadoria
a Luiz Gomes de Carvalho, Chefe da Portaria
do Senado Federal, padrão PL-7, nos têrmos
do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado
com o art. 184, item II, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, incorporando-se aos respectivos
proventos da inatividade a gratificação adicional
correspondente.

Justificação

O presente projeto por si só se justifica.
Em face do laudo do Serviço de Biometria
Médica, a Comissão Diretora solicita ao Plenário seja
tornada sem efeito a nomeação já aprovada.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. –
Heribaldo Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Os projetos que
acabam de ser lidos são oferecidos pela Comissão
Justificação
Diretora. Independem, portanto, de apoiamento.
Estabelece o parágrafo 1º do artigo 191, da Oportunamente serão incluídos na Ordem do Dia.
Constituição Federal, que o funcionário será
Passa-se à:
aposentado aos 35 anos de serviço, se o requerer. E
a Lei nº 1.711, de 28-10-52, no art. 184, item II, que
ORDEM DO DIA
o ocupante da última classe da carreira terá o
provento aumentado de 20 por cento após aquêle
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
mesmo tempo de serviço.
nº 121, de 1955, que dispõe sôbre as aposentadorias
Atendendo ao pedido formulado pelo e pensões concedidas pelas instituições de
funcionário acima citado, a Comissão Diretora, nos previdência social, e dá outras providências, tendo
têrmos do art. 85, nº 2, do Regimento Interno Pareceres Contrários, sob ns. 170 a 172, de 1959,
(Resolução nº 2-59), submete à consideração do das Comissões de: Legislação Social e Finanças.
Plenário o presente projeto.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. – requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Heribaldo Vieira.
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 13, DE 1959
REQUERIMENTO
Nº 144, DE 1959
Torna sem efeito a nomeação Záira Ferreira,
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra a, do
para o cargo de Auxiliar Legislativo, do Quadro da
Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
Secretaria do Senado.
única do Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1955, a
O Senado Federal resolve:
fim de que sôbre êle seja ouvida a Comissão de
Artigo único. Fica sem efeito a nomeação Legislação Social, a fim de ser reexaminado.
de Záira Ferreira para a classe inicial da carreira
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1959. –
de Auxiliar Legislativo, considerada inapta pelo Jefferson de Aguiar.
Serviço de Biometria Médica do Ministério da
O SR. PRESIDENTE: – O projeto é retirado da
Saúde.
pauta dos trabalhos, para a diligência solicitada,
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Discando única, do Projete de Lei da Câmara
nº 14, de 1958, que autoriza a Estrada-de-Ferro
Central do Brasil a efetuar operações de crédito até o
valor de Cr$ 300.000.000,00, destinado á aquisição
de material e à execução das obras de eletrificação e
sinalização das linhas suburbanas de São Paulo,
tendo Pareceres (sob ns. 174 a 176, de 1959) das
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável; da
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, favorável; e da Comissão de Finanças,
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado. Será feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao
Arquivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 14, DE 1958
(Nº 1.767-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Autoriza a Estrada-de-Ferro Central do Brasil a
efetuar operação de crédito até o valor de Cr$
300.000.000,00, destinado à aquisição de material e
à execução das obras de eletrificação e sinalização
das linhas suburbanas de São Paulo.

tuar operação de crédito até o valor de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros),
destinado à aquisição de material e à realização das
obras de eletrificação e sinalização das linhas
suburbanas de São Paulo.
Art. 2º O empréstimo a ser contraído pela
Estrada-de-Ferro Central do Brasil deverá ser
amortizado em prestações anuais e iguais, de valor
não superior a Cruzeiros 35.000.000,00 (trinta e
cinco milhões de cruzeiros).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Na hora do
Expediente foi lido o Requerimento nº 143, de 1959,
em que o Sr. Senador Lima Teixeira solicita lhe seja
concedida autorização para desempenhar missão no
estrangeiro. A matéria, pelo novo Regimento, está
sujeita à tramitação urgente, nos têrmos do art. 329,
nº II, letra b).
Votação,
em
discussão
única,
do
Requerimento nº 143, de 1959, em que o Sr.
Senador Lima Teixeira solicita autorização para
participar da Delegação do Brasil à XLIII Conferência
Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra
(matéria sujeita a tramitação urgente, nos têrmos do
artigo 329, nº II, letra "b", do Regimento Interno),
dependente de parecer da Comissão de Relações
Exteriores.
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da
Comissão de Relações Exteriores.
O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. Presidente,
o requerimento do nobre Senador Lima Teixeira
funda-se no convite que recebeu para participar
da Delegação do Brasil à Conferência Internacio-

O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
Fica
a
Estrada-de-Ferro __________________
Central
do
Brasil
autorizada
a
efe- (*) – Não foi revisto pelo orador.
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nal do Trabalho, a realizar-se em Genebra, no mês
em curso.
Solicita S. Exa., nos têrmos do que determina
a Constituição Federal, no seu art. 49, e atendendo
aos requisitos do art. 40, do Regimento Interno,
autorização do Senado Federal para aceitar a
missão.
A Comissão de Relações Exteriores nada tem
que opor ao requerimento do nobre Senador, Lima
Teixeira; ao contrário, constitui sempre para esta
Casa motivo de viva satisfação, tomar conhecimento
de distinções, assim prestadas aos seus ilustres
Membros.
O convite ao nobre Senador Lima Teixeira,
distingue, realmente, Sua Excelência, mas traz, ao
mesmo tempo, a esta Casa, motivo da mais viva
satisfação.
Sr. Presidente, a Comissão de Relações
Exteriores, dá parecer favorável ao requerimento do
Senador Lima Teixeira, a fim de que Sua Excelência
possa participar da conferência Internacional do
Trabalho. Estamos certos, de que prestará grandes
serviços na conceituação das novas definições legais
que os tempos modernos estão exigindo, para o trato
das relações entre patrões e empregados e das mais
atividades que vão, a cada instante nascendo na
vida tão agitada em que estamos procurando sempre
encontrar a perfeita ordenação para a tranqüilidade
da vida social.
Êsse o parecer. (Muito bem).
O. SR: PRESIDENTE: – Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado. Fica autorizado o Sr. Senador
Lima Teixeira a participar da Delegação do Brasil à
XLIII Conferências Internacional do Trabalho, a
realizar se em Genebra.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, primeiro orador inscrito, para esta oportunidade.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, na sessão de 26
de maio, o eminente Senador, Lino de Mattos fêz
severa crítica a procedimento, que denunciou à
Nação, com referência à venda de chapas
destinadas à indústria automobilística. Segundo
hipótese denunciada por S. Exa., haveria a
irregularidade por haver permitido a Companhia
Siderúrgica Nacional a venda de chapas a uma
emprêsa particular, que as revendeu por maior preço
a uma indústria automobilística instalada no Brasil.
Imediatamente, aparteei S. Exa.; prometi-lhe
que tomaria providências junto às organizações
citadas e ao Govêrno Federal para que se pusesse
têrmo à irregularidade e, se possível, à atuação
governamental.
O Sr. João Kubitschek, Vice-Presidente da
Companhia Siderúrgica Nacional, no exercício da
Presidência, entregou-me informações minuciosas
sobre aquilo que constituiria irregularidade capaz de
permitir sanção governamental, e que fôra a
denunciada pelo eminente representante do Estado
de São Paulo. Conforme passarei a ler, a Companhia
Siderúrgica Nacional esclarece que nenhuma
venda foi realizada em 9 de março de 1959, com
as características contidas na denúncia do nobre
Senador Lino de Mattos. Aquela oportunidade,
quando S. Exa. denunciava e argumentava, declarei
que o Congresso Nacional deverá elaborar lei
contra o abuso do poder econômico, isto é, abrir
luta contra os cartéis, os trustes e holdings. Estaria
em elaboração na Câmara dos Deputados,
tendo eu participado da Comissão Especial
em companhia dos Deputados Daniel Faraco,
Adauto Cardoso e Sérgio Magalhães, o instrumento
legal adequado para enfrentar as organizações
mercantis, que abusam dos direitos assegura__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

– 110 –
dos pela Constituição e pelas leis, de cuja aprovação
o Govêrno necessitaria, com urgência.
Assim argumentava, Sr. Presidente, porque
me parecia, pelos têrmos estritos da denúncia, que
haveria colaboração entre sociedades mercantis
para auferir lucros ilícitos, com o sentido da
exasperação daquelas reais vantagens que as
atividades comerciais devem ensejar.
Terminada a sessão, procurei o eminente
Senador Lino de Mattos e pedi-lhe me entregasse os
documentos que exibira ao Plenário. S. Exa.
mostrou-os ligeiramente. Verifiquei, então, que uma
emprêsa que teria sido formada com os mesmos
sócios da Wolkswagen, teria adquirido chapas de
aço, para revendê-las à Wolkswagen. Não posso
afirmar seja isso mesmo o que ocorreu. Da palestra
que mantive, porém, com o eminente Senador Lino
de Mattos, foi esta a conclusão a que cheguei.
A Cia. Siderúrgica Nacional, no entanto, com
as informações prestadas pelo engenheiro Dacorso e
com as duplicatas que anexa, põe em dúvida a
veracidade da denúncia e solicita melhores
esclarecimentos do eminente Senador Lino de
Mattos, para que possa, de maneira adequada,
verificar essa modalidade artificial de auferir lucros
excessivos e tomar, se fôr o caso, providências
contra a emprêsa intermediária.
Cabe-me assinalar ainda, que os Diretores da
Cia. Siderúrgica Nacional informam venderem essas
chapas de aço diretamente às indústrias
automobilísticas, não havendo qualquer impedimento
para a realização dêsse negócio entre a emprêsa e
as fábricas.
Se,
porventura,
ocorrem
operações
intermediárias, culpa não pode caber àqueles que
dirigem a Companhia Siderúrgica Nacional.
Vou ler, Sr. Presidente, os esclarecimentos
do
Sr.
João
Kubitschek,
através
do
engenheiro Dacorso, para que o Plenário tenha

conhecimento dessas informações e a Nação fique
inteiramente habilitada a julgar do procedimento da
indústria nacional de aço.
INFORMAÇÃO
Sr.
Vice-Presidente
no
exercício
da
Presidência:
O Senador Lino de Mattos afirma possuir "a
fatura da indústria siderúrgica para a firma "Testa de
Ferro", no valor de Cr$ 663.480,00". Declara ainda
serem as faturas do dia 9 de março, e que o preço
unitário do material vendido pela usina siderúrgica é
de Cruzeiros 36,00/kg.
Preliminarmente, esclarecemos que as faturas
emitidas pela C. S. N. são sintéticas, mencionando
apenas o número da Nota Fiscal e o valor total em
cruzeiros, não constando o preço unitário nem o
pêso da mercadoria. (Vide anexo). Dessa forma, é
impossível, pela fatura isolada, verificar o preço
unitário da mercadoria. Para melhor esclarecer o
assunto, examinamos tôdas as faturas emitidas no
dia 9-3-59. São elas em número de 313, e têm as
seguintes numerações e referências:
DIV – 254.654 a 254.768.
ESP – 8.812 a 8.952.
ERJ – 1.417 a 1.446.
CAB – 20.979 a 20.981.
EPA – 367 a 395.
No desejo de averiguar com mais
profundidade, verificamos também as Notas Fiscais
da mesma data, pois estas mencionam pêso unitário,
preço por quilo e valor total.
Em 9-3-59 não foi emitida nenhuma Nota
Fiscal no valor de Cr$ 663.480,00.
As informações acima, já bastante elucidativas,
devemos acrescentar que, em março de 1959, a C. S.
N. não tinha nenhum produto com o valor unitário tão
elevado como o de Cr$ 36,00/kg., nas linhas de
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chapas grossas, laminadas a quente e a frio, para a recimentos, pois a GGV poderá apurar quaisquer
indústria automobilística.
dúvidas sobre o assunto.
Dada a segurança com que o Senador Lino
G. F. Dacorso – Subgerente Geral de Vendas".
de Mattos apresentou o assunto, tomamos a
Seguem-se as duplicatas, que também leio,
liberdade de sugerir sejam prestados maiores escla- para conhecimento do Senado:
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Sede: Av, 13 de Maio, 13 – Telefone: 52-1188
Telegramas: "Siderúrgica" – Caixa Postal: 2.736
Rio de Janeiro – Brasil
ISCRIÇÃO Nº 335
(Coletoria Estadual
do Rio de Janeiro)

PAT. DE REGISTRO Nº 1
(Coletoria Federal
de Barra Mansa)
VOLTA REDONDA, 9 DE MARÇO DE 1959
Inscrição do Comprador

MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.
Rua da Consolação, 65 – 4º andar
São Paulo

Devem a
Companhia Siderúrgica
Nacional

DIV-254.734

105

494

9-4-1959

11.284,10

313.448,00

FATURA

Cop.

Fôlha

Vencimento

Vendas e
Consignações

Import.

TREZENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS e QUARENTA E OITO CRUZEIROS.
RIO DE JANEIRO
Praça para Pagamento
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IMPORTÂNCIA DE SUA COMPRA CONFORME NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS NESTA FATURA,
REGISTRADA NO COPIADOR E FÔLHAS ACIMA MENCIONADAS, SÔBRE DUPLICATA DE NÚMERO E
VALOR IGUAIS A SER APRESENTADA OPORTUNAMENTE, PARA ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA
E VENCIMENTO SUPRA.
OCORRÊNCIAS

Nota Fiscal

Importância

C-104.940

136.917,50

C-104.946

177.130,50
313.448,00

GERÊNCIA GERAL DE VENDAS
Seqüência G.G.V./2
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Devo assinalar que, conforme prometi,
encaminhei ao Sr. Ministro da Fazenda o texto do
discurso do nobre Senador Lino de Mattos, pedindo
a S. Exa. a constituição de uma Comissão de
Inquérito, naquele Ministério, para que o
representante paulista possa depor e dar
esclarecimentos cabais e possíveis sôbre os fatos
denunciados nesta Casa, como assegurou, e
acredito o fará, sôbre as emprêsas subsidiárias que
se constituíram, no Brasil, para auferir lucros
excessivos, em detrimento da economia nacional.
Era o que tinha a dizer sôbre a matéria objeto
do discurso do nobre Senador Lino de Mattos. (Muito
bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos. (Pausa).
Ninguém mais querendo usar da palavra, vou
encerrar a sessão, designando para a de amanhã a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única, do Requerimento nº 137,
de
1959,
da
Comissão
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, solicitando:
a) tenham tramitação em conjunto os Projetos
de Lei da Câmara nº 48, de 1955, e 27, de 1953;
b) seja sustado o curso das mesmas
proposições até que chegue ao Senado o
pronunciamento do Clube de Engenharia sôbre a
matéria, solicitado pela referida Comissão.

2 – Discussão única, do Requerimento nº
138, de 1959, em que o Sr. Senador Mendonça
Clark solicita, nos têrmos do art. 323, § 2º,
do Regimento Interno, o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1956, que
dispõe sôbre o pagamento de auxílios e
subvenções.
3 – Discussão única, do Requerimento nº
139, de 1959, em que o Sr. Senador Mendonça
Clark solicita, nos têrmos do art. 323, § 2º, do
Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto
de Resolução nº 41, de 1958, que altera o
Regimento Interno.
4 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 187, de 1958, que institui concurso de
títulos para provimento dos cargos de médico do
quadro do Hospital Alcides Carneiro, em Campina
Grande, no Estado da Paraíba, tendo Parecer sob o
nº 189, de 1959, da Comissão de Serviço Público
Civil, favorável, com a emenda de redação que
oferece.
5 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 26, de 1958, que altera o art. 221 do
Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941), tendo Parecer, sob nº
159, de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável, com a Emenda que oferece (nº
1-C).
Está encerrada á sessão:
Levanta-se a sessão às 16 horas e 05
minutos.

38ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 4 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valadares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.

acham-se

João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (52).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 52 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em. discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício
Da Câmara dos Deputados, encaminhando
autógrafos do seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 18, DE 1959
(Nº 32, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Institui
a
Superintendência
Desenvolvimento do Nordeste.

do
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada a Superintendência do
Desenvolvimento
do
Nordeste
(SUDENE),
diretamente subordinada ao Presidente da
República, administrativamente autônoma e sediada
na cidade do Recife.
§ 1º Para os fins desta lei, considera-se como
Nordeste a região abrangida pelos Estados do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
§ 2º A área de atuação da SUDENE abrange,
além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a
zona de Minas Gerais compreendida no polígono das
sêcas.
§ 3º Os recursos concedidos sob qualquer
forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente
poderão
ser
aplicados
em
localidades
compreendidas na área constante do parágrafo
anterior.
Art.
2º
A
Superintendência
do
Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:
a) estudar e propor diretrizes para o
desenvolvimento do Nordeste;
b) supervisionar, coordenar e controlar a
elaboração e execução de projetos a cargo de
órgãos federais na região e que se relacionem
específicamente com o seu desenvolvimento;
c) executar, diretamente ou mediante
convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao
desenvolvimento do Nordeste que lhe forem
atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;
d) coordenar programas de assistência técnica
estrangeira ao Nordeste.
Art. 3º A SUDENE será dirigida por um
Superintendente, de livre escolha do Presidente da
República, o qual será responsável pela execução
das resoluções do Conselho Deliberativo e pela
representação ativa e passiva do órgão, em juízo e
fora dêle.
§
1º
O
Superintendente
perceberá
vencimentos
equivalentes
aos

que estabelecer a lei para os cargos em comissão
símbolo "CC-1".
§ 2º As funções de Superintendente poderão
ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou
financeiro da União, vedada a acumulação de
vencimentos.
Art. 4º A SUDENE compreende:
a) Conselho Deliberativo;
b) Secretaria Executiva.
Art. 5º O Conselho Deliberativo será
constituído de vinte e dois (22) membros, sendo
nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados
do Nordeste um por Estado três (3) membros natos,
um representante do Estado Maior das Fôrças
Armadas e nove (9) representantes dos seguintes
órgãos e entidades:
a) Ministério da Agricultura; b) Ministério da
Educação e Cultura; c) Ministério da Fazenda; d)
Ministério da Saúde; e) Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio; f) Ministério da Viação e Obras
Públicas; g) Banco do Brasil S.A.; h) Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico; i) Banco do
Nordeste do Brasil S.A.
§ 1º São membros natos:
a) o Superintendente da SUDENE; b) o
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas; c) o Superintendente da Comissão
do Vale do S. Francisco.
§ 2º Os Governadores dos Estados sempre
que o desejarem, assumirão pessoalmente a
representação dos respectivos Estados.
§ 3º Os representantes dos órgãos e
entidades mencionados neste artigo serão
escolhidos entre seus funcionários efetivos, e sua
substituição bem como a dos membros natos do
Conselho, se processará na forma prevista em
regulamento.
Art. 6º A Secretaria Executiva funcionará sob a
direção
e
responsabilidade
imediata
do
Superintendente e terá sua estrutura estabelecida
em decreto do Poder Executivo.
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Parágrafo único. A Secretaria Executiva
manterá escritório na Capital da República e, à
medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de
suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.
Art. 7º Incumbe à SUDENE:
a) examinar e encaminhar com o seu parecer,
ao Presidente da República, proposições que se
relacionem com os problemas do desenvolvimento
do Nordeste ou que estabeleçam recursos
específicos para aplicação nessa região;
b) controlar, sem prejuízo das atribuições
deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações
orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e
contas bancárias especiais dos gestores de projetos
constantes do plano diretor, através dos elementos
fornecidos pelos órgãos executivos;
c) fiscalizar o emprêgo dos recursos
financeiros
destinados
específicamente
ao
desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o
confronto de obras e serviços realizados com os
documentos
comprobatórios
das
respectivas
despesas;
d) sugerir, relativamente à região e em
articulação com o Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP), para as providências
legislativas que se fizerem necessárias, a criação,
adaptação, transformação ou extinção de órgãos,
tendo em vista a capacidade ou eficiência dos
mesmos, sua adequação às respectivas finalidades
e, especialmente, a parte que lhes competir na
execução do plano diretor;
e) praticar todos os atos compreendidos em
suas finalidades.
Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A., o
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. fornecerão à
SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem
solicitados, extratos das contas a que se refere a
alínea b dêste artigo.

Art. 8º Os programas anuais de trabalho das
entidades
federais
que
se
destinem
ao
desenvolvimento específico da região, serão
elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro
das diretrizes de um plano diretor, estabelecido em
lei, com a vigência de, pelo menos, três anos.
§ 1º Anualmente, o plano diretor será
reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em
previsões para mais um ano, de modo a assegurarse a projeção dos empreendimentos programados
pelo período previsto na lei que o estabelecer.
§ 2º A SUDENE apresentará ao Presidente da
República, até 31 de março de cada ano, relatório
sôbre a execução do plano diretor no exercício
anterior, o qual será encaminhado ao Poder
Legislativo, para os fins legais.
Art. 9º Sem prejuízo dos mínimos previstos no
art. 198 da Constituição e no art. 29 das Disposições
Constitucionais Transitórias, serão atribuídos à
SUDENE, na lei que estabelecer o plano diretor, e
para a execução do mesmo, recursos anuais não
inferiores a dois por cento, (2%) da renda tributária
da União, fixada com base na última arrecadação
apurada.
Art. 10. O Orçamento Geral da União
consignará recursos, devidamente discriminados,
para
a
execução,
em
cada
ano,
dos
empreendimentos programados no plano diretor.
§ 1º A Proposta Orçamentária será instruída,
por indicação da SUDENE, com os elementos
necessários à discriminação a que se refere êste
artigo, obedecendo-se tanto quanto possível, na
atribuição de recursos para obras, serviços, e
empreendimentos nos diversos Estados do
Nordeste, aos índices de gravidade da sêca
estabelecidos na Lei nº 1.004, de 14 de dezembro de
1949 (art. 9º e parágrafos).
§ 2º Os recursos para tal consignados no
Orçamento não poderão ser supressos ou reduzidos, em
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sua aplicação, por ato do Poder Executivo.
Art. 11. Será elaborado pela SUDENE, com
a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste,
um plano de emergência para o combate aos
efeitos das sêcas e socorro às populações
atingidas, durante sua incidência, o qual será
períodicamente revisto, de modo que possa ser
aplicado
imediatamente,
sempre
que
fôr
necessário.
Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades
governamentais para a execução do plano
diretor e dos programas decorrentes, serão
aplicados sob a supervisão e fiscalização da
SUDENE.
Parágrafo único. Constitui elemento essencial
à prestação de contas das despesas efetuadas com
a execução de obras e a aquisição e instalação de
equipamentos, a cargo da SUDENE ou por ela
fiscalizadas, a exibição de laudo passado pela
mesma, em que se ateste a execução parcial ou final
dos empreendimentos, em condições técnicas
satisfatórias e em concordância com os projetos e
especificações aprovados.
Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo:
a) formular, com base nos trabalhos técnicos
da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de
desenvolvimento do Nordeste;
b) aprovar e encaminhar ao Presidente da
República o Projeto do plano diretor e os atos das
respectivas revisões;
c) acompanhar a execução dos programas e
projetos integrantes do plano diretor, podendo
designar, dentre seus membros, comissões
especiais para fazê-lo;
d) sugerir a adequação dos planos estaduais
de desenvolvimento à orientação do plano diretor e
emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado
pelos respectivos governos;
e) submeter à aprovação do Presidente da
República
plano
especial
de
obras,
de
abastecimento e de assistência às populações fla-

geladas, para ser executado na emergência de sêca;
f) pronunciar-se sôbre proposições da
Secretaria Executiva, no caso do art. 14, letra i, e
encaminhar aos poderes competentes sugestões a
respeito;
g) opinar sôbre a elaboração e execução de
projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo
de órgãos federais que operem na região, ou que
tenham de realizar-se mediante o financiamento de
instituições oficiais de crédito;
h) apreciar o relatório anual sôbre a execução
do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao
Presidente da República;
i) propor ao Presidente da República, aos
Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos
ministeriais subordinados à Presidência da
República, a adoção de medidas tendentes a facilitar
ou acelerar a execução de programas, projetos e
obras relacionados com o desenvolvimento do
Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua
elaboração;
j) propor ao Presidente da República:
1) a concessão de câmbio favorecido ou de
custo para equipamentos destinados ao Nordeste,
considerados essenciais ao desenvolvimento da
região;
2) a declaração de prioridade em relação a
equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito
da concessão de isenção de impostos e taxas de
importação, nos têrmos do art. 18;
3) a declaração de ser do interêsse do
desenvolvimento
regional
a
extração
e
industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos
do art. 19.
§ 1º O Conselho Deliberativo deliberará por
maioria de votos, sob a presidência de um dos seus
membros escolhido na forma estabelecida no
Regimento Interno da SUDENE.
§ 2º O Conselho Deliberativo poderá reunir-se
fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da
região, ou na Capital da República.
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Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:
a) elaborar o projeto do plano diretor e
preparar os atos de revisão anual do mesmo,
submetendo-os ao Conselho Deliberativo;
b) coordenar a ação de outros órgãos ou
entidades, para a elaboração de programas e
projetos que se enquadrem no plano diretor;
c) coordenar e fiscalizar a execução dos
programas e projetos que consubstanciarem as
diretrizes do plano diretor;
d) preparar, encaminhando-o ao Conselho
Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de
assistêncla, para ser executado na emergência de
sêca;
e) superintender e fiscalizar, na ocorrência de
sêca, a ação dos órgãos e serviços federais
sediados na região, para execução de plano especial
de obras, abastecimento e assistência;
f) elaborar ou contratar a elaboração de
projetos e dar assistência técnica a órgãos federais,
estaduais e municipais na elaboração de programas
e projetos que objetivem o desenvolvimento do
Nordeste;
g) executar os projetos que forem diretamente
atribuídos à SUDENE;
h) interessar grupos privados em participarem
dos projetos compreendidos no plano diretor;
i)
examinar
proposições
que
se
relacionarem
com
os
problemas
de
desenvolvimento
do
Nordeste
ou
que
estabeleçam recursos específicos para aplicação
nessa região, encaminhando o seu estudo ao
Conselho
Deliberativo
para
o
devido
pronunciamento;
j) elaborar ou contratar a elaboração de
estudos para o estabelecimento e a reformulação
periódica do plano diretor;
l) articular-se com os órgãos federais que
operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação
e possibilitar seu melhor rendimento;
m) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o
das informações,

estudos e projetos que se fizerem necessários ao
exercício das respectivas atribuições;
n)
desincumbir-se
das
atividades
administrativas necessárias ao exercício das
atribuições da SUDENE;
o) apresentar, trimestralmente, ao Conselho
Deliberativo, para as providências que o mesmo
julgar convenientes, relatório sintético de suas
atividades.
Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal
requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em
regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o
seu salário ser complementado nos têrmos de tabela
aprovada pelo Presidente da República e publicada
no Diário Oficial.
§ 1º Poderá também a SUDENE contratar,
dentro dos recursos que lhe forem atribuídos,
pessoal especializado para a realização de serviços
técnicos, o qual ficará sujeito às normas da
legislação trabalhista.
§ 2º A Secretaria Executiva poderá ter
igualmente, além dos servidores requisitados,
pessoal
próprio,
para
os
seus
serviços
administrativos, o qual constará de tabela
prèviamente aprovada pelo Presidente da República
e publicada no Diário Oficial.
§ 3º O pessoal próprio, de que trata o
parágrafo anterior, sòmente poderá ser admitido
mediante prova pública de habilitação, vedado o
preenchimento de cargos ou funções a título
precário.
Art. 16. Para efeito da execução dos projetos
de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a
SUDENE
promover,
na
forma
da
lei,
desapropriações por necessidade ou utilidade
pública ou por interêsse social.
Art. 17. A SUDENE gozará das isenções
tributárias deferidas pela legislação vigente aos
órgãos da administração pública.
Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos
e taxas a importação de equipamentos destinados
ao
Nordeste,
considerados
preferencial-
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mente os das indústrias de base e de
alimentação, desde que, por proposta da
SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam
declarados prioritários em decreto do Poder
Executivo.
Parágrafo único. A isenção de que trata êste
artigo
não
poderá,
entretanto,
beneficiar
equipamentos cuja produção no território nacional
possa atender, de forma adequada, às necessidades
da execução dos projetos de desenvolvimento do
Nordeste.
Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da Lei
nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a
vigorar com a seguinte redação o art. 35 da Lei nº
2.973, de 28 de novembro de 1956:
"Art. 35. As indústrias químicas que
aproveitem
matéria-prima
local,
e,
nomeadamente, as indústrias de fertilizantes,
celulose, álcalis, óleos vegetais e de cêra de
carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá,
agave e fibras nativas, beneficiamento e
metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e de outros
minérios cuja extração e industrialização sejam
declaradas do interêsse do desenvolvimento
regional, localizadas no Norte e no Nordeste do
País, ou que venham a ser instaladas nessas
regiões, pagarão, com redução de cinqüenta por
cento (50%), o Impôsto de Renda e o adicional
sôbre os lucros em relação ao capital e às
reservas, até o exercício de 1968, inclusive".
§ 1º As novas indústrias, previstas neste
artigo, que se tenham instalado a partir da
vigência da Lei nº 2.973, ou venham a instalar-se
até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do
Impôsto de Renda e adicional até 31 de
dezembro de 1968, desde que não exista
indústria, na região que utilize matéria-prima
idêntica ou similar e que fabrique o mesmo
produto em volume superior a trinta por cento

(30%) do consumo aparente regional ou desde que
as existentes já se beneficiem dos favores do
presente parágrafo.
§ 2º São dedutíveis, para efeito de Impôsto de
Renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais
realizadas nas regiões do Norte e do Nordeste, por
concessionários de pesquisa ou lavra e por
emprêsas de mineração legalmente organizadas.
§ 3º A declaração de tratar-se de minérios,
cuja extração e industrialização sejam do interêsse
do desenvolvimento regional, far-se-á em decreto do
Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no
que se referir ao Nordeste.
Art. 20. As dotações orçamentarias e os
créditos adicionais destinados diretamente à
SUDENE, quer para o funcionamento de seus
órgãos, quer para a execução de projetos a seu
cargo, serão automaticamente registrados pelo
Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro
Nacional.
§ 1º O Tesouro Nacional depositará a
importância dessas dotações e créditos no Banco do
Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.
§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que
se refere êste artigo, quando não utilizados, serão
escriturados como restos a pagar.
§ 3º O Superintendente da SUDENE
apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de
março de cada ano, a prestação de contas das
despesas efetuadas no exercício anterior.
Art. 21. O patrimônio da SUDENE é
constituído
pelo
acervo
do
Conselho
de
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de
20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres,
bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo,
que a ela serão incorporados na data do seu
recebimento.
Art. 22. E transferido para a SUDENE
o
saldo
da
dotação
global
constante
do orçamento da despesa para o exercício
de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00,
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Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 –
Reaparelhamento e desenvolvimento de programas,
serviços e trabalhos específicos, item 3 – Despesas
de qualquer natureza com a manutenção do Grupo
de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste
(Decreto nº 40.554, de 14 de dezembro de 1958),
inclusive elaboração de estudos, projetos e
investigações econômicas e sociais.
Art. 23. Para a execução das atribuições
conferidas á SUDENE, nos arts. 14 e 15 desta lei, é
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
até a importância de Cr$. 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões, de cruzeiros).
Art. 24. Enquanto não fôr estabelecido em lei.
o plano diretor previsto no art. 8º, a SUDENE poderá
promover a execução de projetos e planos parciais, a
serem integrados naquele, os quais serão
estabelecidos em lei, com a indicação dos
respectivos recursos.
Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial até a importância de um bilhão de
cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00), à conta do qual
correrão, na forma da legislação vigente, as
despesas com os planos e projetos a que se refere o
artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais
amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas
leis que os estabelecerem.
Art. 26. Será colocada à disposição da
SUDENE, trimestralmente, em conta especial no
Banco do Brasil, importância nunca inferior a
cinqüenta por cento (50%) do valor dos ágios
arrecadados, na forma da legislação em vigor,
mediante a venda de divisas provenientes da
exportação de mercadorias oriundas dos Estados a
que se refere o parágrafo 1º do art. 2º, deduzidas
as bonificações concedidas a exportadores da
região.
Parágrafo único. As importâncias depositadas
nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que
possível, em projetos que visem fortalecer a
economia de exportação dos Estados da região.

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou
aval,
destinado
a
investimentos
para
o
desenvolvimento econômico do Nordeste poderá ser
aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE,
mediante parecer da sua Superintendência.
Parágrafo
único.
O
estudo
e
o
encaminhamento dos projetos a que se refere êste
artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos
mencionados estabelecimentos de crédito.
Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S.A.
aplicará pelo menos setenta por cento (70%) de seus
recursos em empréstimos especializados com o
prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do art. 8º
da Lei nº 1.849, de 19 de julho de 1952.
Art. 29. Dentro de sessenta dias, o Poder
Executivo expedirá regulamento para a execução
desta lei.
Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data da
sua Publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia, de Transportes Comunicações e Obras
Públicas, de Serviço Público e de Finanças.
Aviso
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, como segue:
Em 1 de junho de 1959.
Nº 137.735-59 GM 1.387.
Informações para o Requerimento nº 73.57.
Sr. Secretário,
1. Em referência ao Oficio nº 148, de 14 de
abril último, dessa Casa, tenho a honra de
encaminhar a V. Sa., nas inclusas cópias, as
informações prestadas pelo Departamento Nacional
do Trabalho, dêste Ministério, para atender ao
Requerimento nº 73, de 1957, do Sr. Senador Othon
Mäder.
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Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os var aquêle projeto que, enviado a sanção, não
protestos de minha elevada estima e distinta conseguiu o beneplácito presidencial, vindo, por isso,
consideração. – Fernando Nóbrega.
a ser promulgado, na forma do art. 70, § 4º, da
Constituição Federal, pelo então Presidente do
MTIC. 219.170-56
Senado.
Vale notar, ainda, que o próprio Executivo,
"Dá nova redação à Lei nº 2.198, de 1º de abril alertado já pelas conseqüências maléficas surgidas
de 1954, que acrescenta novo item ao parágrafo com a aplicação da nova lei, elaborou o seu decreto
único do art. 285, da Consolidação das Leis do regulamentador, de nº 36.025, de 12 de agôsto de
Trabalho,
dispondo
sôbre
o
serviço
dos 1959, onde procurou amoldar o texto legal às
trabalhadores na movimentação".
exigências,de ordem prática que se faziam sentir,
entre as quais avultava o reconhecimento do
PARECER
direito que assistia às emprêsas e firmas
Nº 2-57
particulares possuidoras de pessoal próprio, de
prescindirem dos serviços do novel sindicato dos
Originado na Câmara Alta, onde foi arrumadores.
apresentado pelo Senador Othon Mäder, tem em
5. Observe-se que o Senado, com êste
mira a preposição em epígrafe, modificar as Projeto nº 41, de 1954, anterior ao decreto supra
disposições introduzidas na C.L.T. pela Lei nº 2.198, referido, não teve em vista outra coisa senão
de 1º de abril de 1954, pondo fim às perturbações e preconizar o mesmo entendimento que tem, aliás,
reclamos causados pela vigência daquele diploma.
por numerosas vêzes, sido acolhido pelos próprios
2. Oportuno lembrar, na oportunidade, não ter integrantes da categoria profissional e servido de
merecido o apoio dêste Ministério – quando de sua base a inúmeras convenções de trabalho pelos
tramitação pelas Casas do Congresso – a mesmos assinadas.
proposição de autoria do então Senador Mozart
6. Acrescente-se, ainda, que até mesmo o
Lago, originador da lei em causa. Isto porque, Judiciário, em várias manifestações, tem deixado de
ressaltava prima jacte a flagrante inexeqüibilidade de aplicar as disposições extravasantes da Lei nº 2.196,
que se revestiam seus têrmos, consubstanciadores como aconteceu no Egrégio Tribunal Federal de
de um monopólio odioso e mesmo atentatório aos Recursos, quando do julgamento do agravo de
princípios constitucionais.
petiçdo em Mandado de Segurança nº 7.986. Nessa
Além disso, evidenciava-se, também, o oportunidade, confirmando a sentença proferida
manifesto êrro de técnica legislativa na mesma pelo MM. Dr. Juiz dos Feitos da Fazenda Nacional,
contida, êrro êsse que viria ferir frontalmente a em São Paulo, deixou claro aquêle Colendo
sistemática de nosso direito positivo: o de vir um Pretório, não ser cabível a pretensão dos
simples "item", acrescido à disposição consolidada – arrumadores no sentido de executar os serviços da
o art. 285 da C.L.T., no caso – extravasar da órbita espécie, fora da zona portuária ou em
de atribuições não só do artigo a que se destinava, estabelecimentos particulares.
mas também de todo o capítulo em que o mesmo se
Também o MM. Dr. Juiz da Primeira Vara
encontrava.
Cível desta Capital, nos autos de um interdito proibitá
3. Contra o pronunciamento desta Secretaria rio, requerido pela Cia. de Cimento Portland Paraíso
de Estado, porém, houve por bem o Legislativo apro- contra o Sindicato dos Arrumadores do Rio de
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Janeiro, concedeu liminarmente o Writ, garantindo,
àquela emprêsa, a utilização de seu próprio pessoal
na carga e descarga de seu produto chegado à
Estrada-de-Ferro Leopoldina.
De todo o exposto, nota-se que o projeto em
estudo representa, em última análise, a adesão do
Poder Legislativo às manifestações já expressadas
pelos demais Poderes da República, com o fito único
de corrigir um êrro em má hora perpetrado e que, por
isso mesmo, deverá merecer o apoio governamental.
Assim sendo, não temos dúvida em opinar
pela aprovação, tão breve quanto possível.
É o que me parece sub-censura.
DOAS, em 15 de janeiro de 1057. – Luís
Fernando G. de Mattos, assessor jurídico.
Arquive-se.
Carta do Encarregado de Negócios, interino,
dos Estados Unidos da América, agradecendo as
manifestações de pesar do Senado por motivo do
falecimento do Sr. John Foster Dulles.
MENSAGEM
Nº 85, de 1959
(Número de ordem na Presidência
da República: 188)
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, no
uso da atribuição que me conferem os arts. 70,
parágrafo 1º, e 37, II, da Constituição Federal, resolvi
negar sanção ao Projeto de Lei da Câmara nº 1.433,
de 1958, (no Senado, nº 18, de 1958), que isenta da
taxa de contribuição de previdência aos Institutos e
Caixas de Aposentadoria e Pensões, as entidades
de fins filantrópicos, reconhecidas de utilidade
pública, cujos membros de suas Diretorias
não percebam remuneração, por considerá-lo
Inconstitucional e contrário aos interêsses na-

cíonais, em face das razões que a seguir vão
expostas.
No tocante à inconstitucionalidade da
proposição, cumpre salientar que, através de seu art.
157 (item XVI), a Magna Carta estabeleceu
expressamente o preceito da obrigatoriedade da
contribuição tríplice para a previdência social, a
cargo da União, do empregador e do empregado.
Sendo assim, o projeto contraria o dispositivo
constitucional, ao dispensar os organismos
filantrópicos do pagamento das cotas que lhes
cumpriam recolher aos cofres das entidades
previdenciárias. Aliás, no próprio Senado Federal
procurou-se ilidir a inconstitucionalidade apontada,
mediante a apresentação de uma emenda,
determinando que aquêles organismos pagassem
10% da cota devida à previdência social, em respeito
ao disposto no Estatuto Político. Todavia, essa
iniciativa não logrou a aprovação da Câmara dos
Deputados, deixando assim de integrar o texto
submetido à sanção, com o que persiste a
inconstitucionalidade arguida.
Por outro lado, a matéria constante do projeto
também contraria interêsse público. Com efeito, o
seguro social, adotado no Brasil, baseia-se na
contribuição tríplice igualitária. Fugir-se a essa
norma, que já é tradicional, importaria em
comprometer os fundamentos econômico-financeiros
da instituição, estruturados em cálculos atuariais
rigorosos. É precisamente em obediência a
êsses cálculos que se levanta todo o organismo
da previdência social. A eliminação de uma
cota abalaria todo o sistema do nosso seguro
social. Ademais constituiria um precedente
perigoso, que não deixaria de ser uma diatámente
invocado
pelas
entidades
congêneres
ou
semelhadas.
Deve-se ainda ponderar que os segurados
pertencentes às classes trabalhadoras vêm lutando
tenazmente, no sentido de que não sejam
aumentadas as cotas de pra. vidência. Ora, o projeto
aqui examinado isenta os órgãos filantró.
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picos do pagamento de suas cotas, mas não prevê a
necessária cobertura financeira para essa queda de
arrecadação, que afetará os Institutos de
Previdência. Estes organismos teriam, assim, de
arcar com novos ônus, numa época em que,
segundo o entendimento dos órgãos técnicos,
necessitam de majoração das respectivas cotas.
Acresce assinalar que não é limitado ou
reduzido o número dos segurados que estão
contribuindo através das entidades filantrópicas. Já
em 1955, segundo a estimativa feita pelo Serviço
Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, o total dessas entidades subia a 4.701,
representando a sua exclusão da obrigatoriedade de
contribuir para uma evasão de renda da ordem de
oitenta milhões de cruzeiros por ano.
São estas as razões que me levaram a negar
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 1 de junho de 1959. –
Juscelino Ifubitschek.
PROJETO A QUE SE REFERE O
VETO PRESIDENCIAL SUPRA:

vogadas as disposições em contrario.
A Comissão Mista, incumbida de relatar o veto.
PARECERES
NS. 195 E 198, DE 1959
Nº 195, DE 1959
Da Comissão de Economia; sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 4.713-B, de 1958, (no Senado, nº
18, de 1959), que modifica o item 11, do art. 4º, da
Lei nº 305, de 18 de julho de 1048.
Relator: Sr. Fernandes Távora.
O Projeto da Câmara nº 4.713-B, de 1958 (nº
18, de 1959, no Senado), que modifica o item II, do
art. 4º, da Lei nº 305, de 18 de julho de 1948, visa
permitir a muitos municípios, últimamente criados,
receberem, ainda no corrente exercício, a cota do
Impôsto de Renda destinada aos municípios.
De acôrdo com a legislação vigente, só têm,
direito àquela participação os municípios instalados
até 31 de dezembro.
Ocorre, porém, que, na Bahia, como em outros
Estados, várias comunas, criadas no ano passado,
sòmente foram instaladas no ano corrente, motivo
pelo
qual
não
perceberiam
aquela
cota,
absolutamente necessária às suas obrigações
financeiras, ao iniciar a vida autônoma.
Daí o parecer-nos justa e adequada a medida
pleiteada no presente projeto de lei, por cuja
aprovação opinamos.
Sala das Comissões, em 27 de maio de 1959.
– Ary Vianna, Presidente. – Fernandes Távora,
Relator. – Lima Teixeira. – Jefferson de Aguiar, –
Eugênio de Barros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas da taxa de contribuição
de previdência aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões, as entidades de fins
filantrópicos, reconhecidas como de utilidade pública,
cujos membros de suas Diretorias não percebam
remuneração.
Art. 2º As entidades beneficiadas pela isenção
instituída pela presente lei, ficam obrigadas a
recolher aos Institutos, apenas, a parte devida pelos
seus empregados, sem prejuízo dos direitos aos
mesmos conferidos pela legislação previdenciária.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor
Da
na
data
de
sua
publicação,
re- sôbre
o

Nº 198, de 1959
Comissão
Projeto
de

de
Lei

Finanças,
da
Câ-
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mara nº 4.713-B, de 1958 (no Senado, nº 18, de distribuição de um quantum já fixado e com
1059).
destinação expressamente determinada na Carta
Magna.
Relator: Sr. Mem de Sá.
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
Pela sua redação original, a Lei nº 305, de 18 ao projeto.
de julho de 1948, que regula a aplicaçao do art. 15,
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959.
parágrafo 4º, da Constituição, estabelecia que só – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator.
seriam considerados, na distribuição da importância
correspondente a 10% do Impôsto de Renda e – Francisco Gallotti. – Milton Campos. – Victorino
proventos de qualquer natureza, "os municípios Freire. – Vivaldo Lima, – Irineu Bornhausen, –
Taciano de Mello. – Fausto Cabral. – Arlindo
existentes a 31 de dezembro do ano anterior".
Posteriormente, pela Lei nº 2.572, de 13 de Rodrigues. – Ary Vianna. – Daniel Krieger.
agosto de 1955, passaram, também, á participar da
cota constitucional os municípios criados até 31 de
dezembro do ano da elaboração orçamentária, isto é,
do ano anterior ao exercício financeiro, desde que
instalados até 31 de janeiro do ano seguinte, ou seja,
do próprio exercício financeiro.
Pelo presente projeto, de autoria do ilustre
Deputado Luiz Vianna, serão considerados, também,
na distribuição daquela cota, os municípios
instalados até 15 de abril do exercício financeiro.
A medida é justa e, possivelmente, ainda
passível de execução no corrente ano, uma vez que,
segundo estamos informados, o Ministério da
Fazenda ainda não distribuiu as importâncias devidas
aos municípios, com base no critério em vigor.
Dado o pequeno número de municípios
beneficiados pelo projeto, não haverá prejuízo
sensível para os demais, com a revisão das
importâncias que já lhes foram fixadas. A cota de
cada um deixará de ser a importância resultante da
divisão do total da arrecadação do Imposto de Renda
e proventos de qualquer natureza, no exercício
passado, pelo número de municípios instalados até
31 de janeiro último, para corresponder ao resultado
da divisão daquela arrecadação pelo número de
municípios instalados até 15 de abril último.
De qualquer modo, o projeto não acarretará
aumento de despesa, pois apenas modifica o critério de

PARECER
Nº 197, DE 1959
Da Cambado de Finanças, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 4.405-B, de 1958, (no Senado
Federal, nº 255.58) que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de Cruzeiros
800.000,00, destinado à aquisição, para a Escola
Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa. Estado de
Minas Gerais, de um transformador de energia
elétrica e do equipamento necessdrio à sua
instalação e proteção.
Relator: Sr. Fernando Corrêa.
O presente projeto autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cruzeiros 800.000,00, destinado à
aquisição de um transformador de energia elétrica e
respectivo equipamento de instalação e proteção, para
a Escola Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa. Estado
de Minas Gerais.
A medida se encontra minuciosamente
justificada na exposição de motivos do referido
Ministério, anexa à Mensagem Presidencial que
encaminhou o projeto ao Congresso.
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Assim, opinamos pela sua agro vação.
Sá. – Arlindo Rodrigues. – Fausto Cabral. – Vivaldo
Sala das Comissões, em 2 de juho de Lima. – Milton Campos. – Daniel Krieger. –
1959. – Gaspar Venoso, Presidente. – Fernando Fernandes Távora.
Corrêa, Relator. – Fausto Cabral. – Arlindo
PARECERES
Rodrigues. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – Daniel
NS.
199
E 200, DE 1959
Krieger. – Milton Campos. – Fernandes Távora. –
Francisco Gallotti. – Victorino Freire. – Taciano
Nº 199, DE 1959
de Mello.
PARECER
Nº 198, DE 1959
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 4.903-B, de 1954 (nº 228, de 1958, no
Senado), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário, o crédito especial de Cr$
148.883,70, para atender ao pagamento de
exercidos lindos.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto de Lei da Câmara nº 4.903, de 1954
(no Senado, nº 228, de 1958), autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário, o crédito
especial de Cruzeiros 146.863,70, para atender ao
pagamento de diversas gratificações e diferenças de
vencimentos a que fazem jus funcionários do
Superior Tribunal Militar.
A providência está devidamente comprovada
nos documentos remetidos à Câmara dos
Deputados, pelo referido órgão da Justiça Militar, nos
quais
são
relacionados,
nominalmente,
os
funcionários que têm direito a adicionais e diferenças
de vencimentos, à conta de exercícios passados.
Nestas condições, a Comissão de Finanças
opina pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Victorino Freire,
Relator. – Taciano de Mello. – Francisco Ganotti. –
Irineu Bornhausen. – Ary Vianna. – Mem de

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 211, de 1958, que
dispõe sôbre a constituição e administração dos Esta
belecimentos Ministro Mallet.
Relator: Sr. Caiado de Castro.
O projeto, de autoria do Poder Executivo, que
o enviou ao Congresso acompanhado de Exposição
de Motivos do Ministro da Guerra, sugerindo a
medida, tem por objetivo reorganizar os
"Estabelecimentos Ministro Mallet".
Pleiteia
o
Governo
a
extinção
da
Administração dos citados Estabelecimentos,
passando a mesma a ser realizada pelos
"Estabelecimentos"
ou
por
agrupamentos
autônomos, com as instruções que forem baixadas
pelo Ministério da Guerra.
A
Proposição
prevê,
também,
o
aproveitamento dos extranumerários mensalistas da
Administração extinta e a sua redistribuição pelos
"Estabelecimentos" ou outros órgãos, consoante a
conveniência de serviço.
Como se vê, trata-se de alterações de ordem
técnica, e como toram propostas pelo Ministério ao
qual o assunto está afeta, não há como discordar
das mesmas.
Além disso, foram devidamente amparados os
servidores da Administração.
Ante o exposto, esta Comissão opina
favoràvelmenté ao projeto.
Sala das Comissões, em 7 de janeiro de 1959.
– Onofre Gomes, Presidente. – Caiado de Castro,
Relator. – Moreira Filho. – Jorge Maynard.
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Nº 200, de 1959
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 4.954-B, de 1954 (no Senado, nº
211, de 1958).
Relator: Sr. Ary Vianna.
Em Mensagem de 18 de novembro de 1954,
do Presidente da República ao Congresso Nacional,
acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro
da Guerra, o Poder Executivo sugere a
reorganização dos Estabelecimentos Ministro Mallet,
criados pelo Decreto-lei nº 2.845, de 1 de outubro de
1940, sob a alegação de que a administração dos
citados Estabelecimentos não vem preenchendo a
finalidade para que foi criada, por falta de meios
suficientes, inclusive quanto a pessoal para o serviço
de vigilância.
O projeto mereceu parecer favorável da
Comissão de Segurança Nacional e não traz nenhum
acréscimo de despesa para os cofres públicos.
Isto pôsto, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator.
– Francisco ''Gallotti. – Daniel Krieger. – Fausto
Cabral, – Távora de Mello. – Arlindo Rodrigues. –
Irineu Bornhausen. – Vivaldo Lima. – Fernandes
Távora. – Victorino Freire. – Milton Campos.
PARECERES
NS. 201 E 202, DE 1959
Nº 201, DE 1959
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 208, de 1958, que fixa a
idade limite de permanência no serviço ativo dos
Tenentes-Coronéis, dos diversos Quadros de Oficiais
Especialistas da Aeronáutica.
Relator: Sr. Caiado de Castro.

A Comissão de Promoções do Ministério da
Aeronáutica, em reunião plenária realizada no dia 6
de janeiro de 1958, resolveu, por unanimidade de
votos, propor ao Ministro providências no sentido de
ser solicitada ao Congresso a fixação da idade limite
de permanência no serviço ativo, dos TenentesCoronéis Especialistas, cujo pôsto, por ter sido
criado pela Lei nº 2.999, de 1959, não está previsto
na letra a do inciso I, do art. 16, da Lei de
Inatividade.
Propôs, mais, a Comissão, fôsse fixada a
idade limite de 60 anos.
O titular da Aeronáutica, aceitando o alvitre,
encaminhou-o ao Sr. Presidente da República, que,
também concordando, enviou, ao Congresso, projeto
de lei dispondo sôbre a matéria.
A medida é justa, sem dúvida.
Efetivamente, a Lei nº 2.370, de 9 de
dezembro de 1954, em sua letra a, inciso I, do
art. 16, estabelece, para os Oficiais do Quadro
Auxiliar de Oficiais do Exército, Quadro de
Oficiais Especialistas e Mestres de Músico, os
limites de idade nos diversos postos, até o
máximo de Major, porque êste era o pôsto mais
alto, daquele Quadro, na época da promulgação
da citada lei.
Posteriormente, a Lei nº 2.999, de 11 de
dezembro de 1956, fixou os efetivos dos diversos
Quadros de Oficiais da Aeronáutica, e o pôsto mais
alto, nos Quadros de Oficiais Especialistas da
Aeronáutica passou a ser o de Tenente-Coronel.
Sendo a Lei nº 2.999, de 11 de dezembro de
1956, posterior à Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de
1954, não há, até a presente data, qualquer
dispositivo legal estabelecendo o limite de idade de
permanência,o serviço ativo, do pôsto de TenenteCoronel dos Quadros de Oficiais Especialistas da
Aeronáutica.
Dessa maneira, a medida- ora proposta vem
corrigir uma lacuna da legislação vigente.
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Somos,
assim,
pela
aprovação
do
projeto.
Sala das Comissões, em 16 de janeiro de
1959. – Onofre Gomes, Presidente. – Caiado de
Castro, Relator. –, Jorge Maynard. – Moreira Filho. –
Sylvio Curvo.

PARECERES
NS. 203 E 204, DE 1959
Nº 203, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, Obre
o Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 1958, que
concede o auxilio de Cruzeiros 200.000,00, ao
Nº 202, de 1959
Rotary Clube de Taubaté, no Estado de São Paulo,
pela realização da. 8,a Semana Nacional Monteiro
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lobato, naquela cidade.
Lei da Câmara nº 3.717.13, de 1958 (no Senado
Federal nº 208, de 1958.
Relator: Sr. Rui Palmeira.
Pelo projeto em causa, o Poder Executivo é
autorizado
a abrir, pelo Ministério da Educação e
Relator: Sr. Fernando Corrêa.
Cultura,
o
crédito
especial de Cruzeiros 200.000,00
O presente projeto de lei da Câmara dos
(duzentos
mil
cruzeiros),
como auxílio ao Rotary
Deputados, originário do Poder Executivo, fixa em 60
Clube
de
Taubaté,
Estado
de São Paulo, nas
(sessenta) anos a idade limite de permanência no
despesas
com
a
realização
da sexta Semana
serviço ativo dos Tenentes-Coronéis dos diversos
Nacional
Monteiro
Lobato,
sob
os auspícios da
Quadros de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, a
própria
entidade
beneficiária,
do
Colégio
Estadual e
que se refere a Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de
da
Escola
Normal
Monteiro
Lobato,
naquela
cidade.
1954.
A iniciativa tem como propósito declarado o
Como bem assinala a douta Comissão de culto à figura de Monteiro Lobato, seu legado moral e
Segurança Nacional desta Casa, não há no corpo da sua contribuição à causa da cultura brasileira.
legislação
especifica
qualquer
dispositivo
Esta Comissão, no âmbito de sua
estabelecendo o limite de permanência no serviço competência, nada opõe ao projeto, cujo mérito há
ativo do pôsto de Tenente-Coronel dos Quadros de de ser estudado na devida oportunidade.
Oficiais Especialistas da Aeronáutica.
Sala das Comissões, em 28 de janeiro de
Assim, trata-se apenas de uma simples e 1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira,
necessária medida de correção da estrutura Belator. – Lima Guimarães, pelas conclusões. –
dinâmica dos Quadros de Serviço do Ministério a que Attílio Vivacqua. – Gilberto Marinho. – Jorge
nos referimos.
Maynard. – Daniel Krieger.
Nestas condições, somos pela aprovação do
projeto.
Nº 204, DE 1959
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959. –
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando Corrêa,
Relator. – Ary Vianna. – Mem de Sá. – Arlindo Lei nº 28.8, de 1955, da Câmara dos Deputados (no
Rodrigues. – Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Senado nº 118, de 1958).
Vivaldo Lima. – Milton Campos. – Francisco Gallotti. –
Relator: Sr. Vivaldo Lima.
Fernandes Távora. – Daniel Krieger. – Victorino Freire.
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Pelo projeto em exame, de iniciativa do
ilustre Deputado Campos Vergal; é o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 200.000,00, como auxílio ao Rotary
Clube de Taubaté, nas despesas com a
realização das festividades cívico-culturais da
Sexta Semana Nacional Monteiro Lobato, em
abril de 1958.
A proposição, apresentada à Câmara, em
fevereiro de 1955, referia-se, às despesas da
Terceira Semana Nacional Monteiro Lobato. Ao
estudar o assunto, em outubro de 1958, a Comissão
de Educação e Cultura, da Câmara, propôs que o
auxílio se destinasse à Quinta Semana, a realizar-se
em abril de 1957, sugestão aceita no substitutivo da
Comissão de Finanças, aprovado naquela Casa, em
28 de março (1ª discussão) e 27 de maio de 1958
(2ª discussão). Finalmente, a Redação Final,
aprovada em 18 de junho de 1958, passou a referirse à Sexta Semana Nacional Monteiro Lobato, que
se realizaria na segunda quinzena de abril do último
ano.
É de supor-se, porém, que a esta altura já se
tenham realizado a Sexta e, ainda, a Sétima Semana
em homenagem a memória, do saudoso escritor, em
abril último.
Nem por isso, porém, a proposição ficou
prejudicada, pois, visando a incentivar uma
festividade cívica, promovida todos os anos, o auxílio
que concede pode perfeitamente ser entregue às
entidades promotoras.
Assim, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 2 de junho de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Vivaldo
Lima, Relator. – Fernandes.Távora. – Moura
Andrade. – Saulo Ramos. – Daniel Krieger. – Mem
de Sá. – Francisco Gallotti. – Milton Campos. –
Irineu Bornhausen. – Taciano de Mello. –
Arlindo Rodrigues.

PARECERES
NS. 205 E 208, DE 1959
Nº 205, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei nº 2.620-C, de 1952, (no Senado, nº
62, de 1958) que doa terreno de propriedade da
Unido Federal para a construção da Casa do
Ferroviário.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
Da Câmara dos Deputados nasceu o Projeto
82.58, que autoriza doação de terreno de
propriedade da União Federal, para construção da
Casa do Ferroviário.
O projeto corporifica uma das, mais justas
aspirações de uma nobre classe, qual seja a dos
ferroviários do Brasil.
Em nosso primeiro parecer, em 22 de outubro
de 1958, declaramos: "O projeto em questão foi
apresentado em 1952, ocasião em que não havia
ainda sido criada a Rêde Ferroviária Federal S.A,
cuja audiência seria aconselhável", pois o terreno,
que pertence à Central do Brasil, deveria ter passado
ao patrimônio daquela emprêsa ferroviária.
Pedida a diligência ao Serviço do Patrimônio
da União, das informações recebidas consta o
seguinte: o terreno em questão "é parte da
maior porção pertencente ao patrimônio da Estradade-Ferro Central do Brasil, instituída, como se
sabe, com personalidade própria, de natureza
autárquica..."
E mais adiante: "Agora, a vista da Lei nº 3.115,
de 16 de março de 1957, deverá ser ouvida a Rêde
Ferroviária Nacional S.A., que encampou a Estradade-Ferro Central do Brasil."
Passando o terreno a pertencer a uma
Sociedade Anônima, não pode a União fazer a
doação do mesmo.
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Por estas considerações, opinamos pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 15 de abril de 1950.
– Lourival Fontes, Presidente. – Lima Guimarães,
Relator. – Jefferson de Aguiar. – Argemiro de
Figueiredo. – Attílio Vivacqua. – Menezes Pimentel.
Nº 206, de 1959

Presidente, – Daniel Krieger; Relator. – Fernandes
Távora. – Francisco Gallotti. – Milton Campos. –
Victorino Freire. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello.
– Fausto Cabral. – Arlindo Rodrigues. Ary Vianna.
PARECER
Nº 207, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei Lei da Câmara nº 2.330 B, de 1957 (no Senado, nº
da Câmara nº 2.620-C, de 1952 (no Senado, nº 144 de 1957), que autoriza o Poder Executivo a
62,de1958).
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 80.000.000,00, para
Relator: Sr. Daniel Krieger.
atender de despesas com desapropriações
O nobre Deputado Benjamim Farah, em 1952, subordinadas ao Departamento Nacional de Obra
apresentou, à Càmara dos Deputados, o projeto de Contra as Sêcas.
lei que ora, passamos a relatar, através do qual é
prevista a doação do terreno de propriedade da
Relator: Sr. Fernandes Távora.
União Federal, à União dos Ferroviários do Brasil.
O Projeto de Lei da Câmara nº 2.330-B, de
Acontece, entretanto, que, a partir daquele 1957, de autoria do ilustre Deputado Plínio Lemos
ano, a situação jurídica do terreno mencionado no autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial
proieto foi alterada face ao disposto pela Lei nº de Cr$ 60.000.000,00, pelo Ministério da Viação e
3.115, de 18 de março de 1957, que criou a Rêde Obras Públicas, para atender às despesas com
Ferroviária Federal S. A., à qual foram incorporadas desapropriações, por intermédio do Departamento
as estradas-de-ferro de propriedade da União, Nacional de Obras Contra, as Secas.
inclusive as sob regime autárquico, a exemplo da,
Justifica o autor o seu projeto, esclarecendo
Estrada-de-Ferro Central do Brasi.
que ele visa reparar graves injustiças da falta
Como o terreno em questão foi transferido de indenizações de terras de que se apropriou a
para o patrimônio da Rêde Ferroviária Federal, União para realização de serviços públicos,
sociedade de economia mista com autonomia compensação assegurada no § 16 do art. 143, da
econômico-financeira e administrativa julga a douta Constituição da República. Apesar da opinião
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que contrária da Comissão de Justiça da Câmara, não
aquêle imóvel já não pertencendo à União e, por julgá-lo inconstitucional, mas, segundo
portanto, por esta não pode ser doado.
declarou o Relator, "por falta de técnica legislativa
A
proposição
perdeu,
pois,
a
sua e consonância com os princípios de direito
oportunidade, devendo, por isso, conforme propõe financeiro". Isso não impediu que,a Comissão de
areferida e ilustre Comissão, ser rejeitada.
Finanças da Câmara emitisse parecer favorável ao
Nestas condições, a Comissão de Finanças opina projeto.
contràriamente ao presente projeto de lei da Câmara.
A Comissão de Finanças do Senado
Sala
das
Comissões,
em
2
de anotou o parecer da Comissão de Constituição
junho
de
1959.
–
Gaspar
Velloso, e Justiça da Câmara, mas sugeriu que se ou-
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visse a Comissão de Constituição e Justiça do
Senado.
O Relator desta Comissão, nossa ilustre
colega Senador Argemiro de Figueiredo, assim se
manifestou: "A vista do projeto debatido, verificamos
inicialmente que êle é de fevereiro de 1957, o que
vale dizer, tornou quase inócua a discussão
levantada pela Comissão de Justiça da Câmara; que
entendia dever o crédito autorizado na proposição ter
a denominação de suplementar e não especial – de
vez que o Orçamento daquele ano consignava a
dotação de Cr$ 40.000.000,00 para os mesmos fins
de indenização".
E conclui pela aprovação do projeto, pelas
razões seguintes:
Primeiro – E certo que a União apropriou-se
indevidamente de terras de propriedades privadas,
no Município de Cabaceiras, no Estado da Paraíba,
uma vez que não se indenizou prèviamente, como
determina a Lei Maior.
O fato gera, portanto, a obrigação de
pagamento do preço justo das glebas expropriadas.
Esse é o fim colimado no projeto.
Segundo – O projeto é constitucional. A
autorização nêle contida está na órbita do Poder
Legislativo, como se vê no texto do § 1º do art. 57,
da Constituição.
Terceiro – Parece equivoco das doutas
Comissões que impugnaram o projeto, no que diz
respeito à sua nomenclatura, o crédito visado na
proposição; data venia, é especial e não
suplementar,
como
entenderam
os
nobres
congressistas.
A lei orçamentária em vigor, ao tempo do
projeto, consignava realmente, na tabéla da
despesa, a doação de Cr$ 40.000.000,00; para
desapropriações.
Mas é certo que essas desapropriações.
previstas eram naturalmente as do ano orçamentário,
isto é, aquelas arroladas pela Inspetoria de sêcas;
para o seu plano anual de obras.
Realmente, se a despesa anual excedia os
limites da verba orçamentária específica, naquele caso,

o recurso seria a abertura de crédito suplementar ao
crédito existente. Mas o projeto tem sentido
diferente. Não dizia respeito às indenizações do ano
orçamentário de 1957, e sim às indenizações
devidas pela União e ligadas aos trabalhos da
inspetoria, durante vários anos anteriores e a ano
posterior de 1958, quando ocorreu o término da
construção da obra. O projeto encerra uma verba
destinada ao pagamento de indenizações, não
previstas no orçamento. Tem, portanto, o caráter
típico do crédito especial.
Quarto – Trata-se de uma simples autorização
para abertura de crédito. E, se, porventura, as
indenizações já se fizeram dentro das verbas
previstas no orçamento vigente e nos anteriores, é
natural que o Poder Executivo não mais precise
utilizar-se da delegação legislativa."
Ante a clara exposição do Senador Argemiro
de Figueiredo, creio que nenhuma dúvida pode haver
sôbre a constitucionalidade do projeto e a justiça dos
fins por êle colimado.
Julgamos, pois, merecer êle o apoio desta
Comissão.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1959. –
Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes Távora,
Relator. – Francisco Galotti. – Milton Campos. –
Victorino Freire. – Daniel Krieger – Ary Vianna.–
Taciano de Mello. – lrineu Bornhausen. – Vivaldo
Lima – Arlindo Rodrigues – Mem de Sá.
PARECERES
NS. 208, 208-A E 209, DE 1959
Nº 208, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1958, que altera a
redaçdo da letra "b", do art. 80, da Lei de Proï moções
de Oficiais (Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de

– 131 –
Ouvido o Ministério da Guerra sôbre êste
1955), e prescreve medidas relativas à execução
projeto, manifestou-se contrário ao mesmo o titular
dessa alteração.
daquela Pasta, por achá-lo inoportuno, em virtude de
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
transitar na Câmara dos Deputados, um outro
O projeto é de autoria do eminente Senador Projeto de nº 2.116, de 1956, que regula de maneira
Caiado de Castro e altera a redação da letra b, do mais completa a questão.
art. 80, da Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de 1955,
Considero valiosa a opinião do General
que regula a promoção de Oficiais, com o objetivo de Teixeira Lott, pois deve ser um técnico no assunto,
retificar critérios vigentes para acesso no diploma além de dever ser o maior responsável pelo bem
legal em referência.
estar das classes armadas.
A matéria se inscreve entre aquelas cujo
Destarte, concluo que não deve ser aprovado
mérito é específico da ilustrada Comissão de por esta Comissão o projeto em referência.
Segurança Nacional, cabendo a êste órgão técnico
Sala das Comissões, em 16 de abril de 1959.
examinar-lhe apenas o aspecto constitucional e – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Pedro
jurídico.
Ludovico, Relator. – Fernando Corrêa. – Zacharias
Sob êsse ângulo, nada se lhe pode opor.
de Assumpção. – Caiado de Castro. – Jorge
Sala das Sessões, em 20 de novembro de Maynard.
1956. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Ruy
Carneiro, Relator. – Lima Guimarães. – Attílio
Diligência a que se refere o
Parecer nº 208-A, de 1959
Vivacqua. – Lourival Fontes. – Gaspar Velloso. –
Ministério da Guerra
Francisco Gallotti. – Gomes de Oliveira.
Nº 208-A, de 1959
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1956, que altera
a redação da letra “b”, do art. 80, da Lei de
Promoções de Oficiais (Lei nº 2.657, de 1º de
dezembro de 1955), e prescreve medidas relativas à
execução dessa alteração (apresentado pelo
Senador Caiado de Castro).
Relator: Sr. Pedro Ludovico.
O projeto em exame é de autoria do Senador
Caiado de Castro, alterando a redação da letra b, do
art. 80, da Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de 1955,
que regula a promoção de Oficiais, com o objetivo de
retificar critérios vigentes para acesso no diploma
legal em referência.

Aviso nº 362-1-D1.
Rio de Janeiro, D. F., em 14 de abril de 1958.
Senhor Vice-Presidente.
Em atenção ao Ofício nº 3.D6-58, de 25 de
março do corrente ano, dessa Comissão, tenho a
satisfação de informar a V. Exa. que êste Ministério
acha inoportuno o Projeto nº 45, de 1956, do
Senado, que altera a redação da letra b, do art. 80,
da Lei de Promoções de Oficiais (Lei nº 2.657, de 1º
de dezembro de 1955), e prescreve medidas
relativas à execução dessa alteração, em virtude de
transitar na Câmara dos Deputados o Projeto nº
2.116, de 1956, que regula de maneira mais
completa a matéria em questão.
Prevaleço-me da oportunidade para renovar a
V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Henrique Teixeira Lott.
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Nº 209, de 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 45, de 1956.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O presente Projeto de Lei do Senado nº 45, de
1956, de autoria do eminente Senador Caiado de
Castro, foi submetido à Comissão de Justiça, que nada
tendo a opor ao seu aspecto constitucional, lembra,
entretanto, que o assunto era da competência da
Comissão de Segurança Nacional. Ouvido pela
Comissão de Segurança Nacional, o Exmo. Sr.
Marechal Ministro da Guerra, S. Exa. julgou o projeto
inoportuno, uma vez que já se encontrava transitando
na Câmara, um Projeto de nº 2.116, de 1956, que
regula de maneira muito mais completa a matéria em
questão. Assim, recebendo o projeto parecer contrário
da Comissão de Segurança Nacional, acompanho com
meu voto o parecer da aludida Comissão, isto é,
contrário à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959. –
Gaspar Velloso, Presidente. – Victorino Freire, Relator.
– Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – Milton
Campos. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. Vivaldo Lima.
– Mem de Sá. – Irineu Bornhausen. – Taciano de Mello.
– Fausto Cabral. – Arlindo Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente. (Pausa).
Sôbre a mesa, requerimentos que vão ser
lidos.
São lidos e deferidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 145, DE 1959
Sr. Presidente,
Requeiro,
à
Senado
Federal,

douta
Mesa
seja
solicitado

Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica se digne de
prestar as informações seguintes:
1º Inteiro teor do contrato firmado entre o
Ministério da Aeronáutica e a Emprêsa “FOKKER”,
contrato êsse que a referida emprêsa diz não ter sido
cumprido, obrigando-a à concordata;
2º Razões do Ministério da Aeronáutica que
justifiquem o não cumprimento dos compromissos
contratuais assumidos com a “FOKKER”;
3º Providências que tenham sido tomadas a
fim de evitar agravamento da situação criada para os
empregados dispensados pela “FOKKER”.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.'
REQUERIMENTO
Nº 146, DE 1959

Requeiro que sejam solicitadas ao Supremo
Tribunal Federal as seguintes informações, para
esclarecimento do Senado, na votação do Projeto de
Resolução nº 19, de 1957:
I) Se o julgado do Supremo Tribunal Federal,
sôbre a Lei nº 2.970, alterando o art. 875, caput do
Código de Processo Civil, deve ser incluído entre as
decisões a que se refere o art. 64, da Constituição
Federal;
II) Se, declarada a mesma lei inconstitucional,
por maioria de votos daquela Côrte, nos têrmos do
art. 200, da Constituição, conforme consta das
respectivas notas taquigráficas, enviadas a esta
Casa do Congresso, foi, posteriormente, a respectiva
decisão tida como interna-corporis, não devendo ser
objeto de exame do Senado, para o exercício da
atribuição que lhe dá o citado art. 64, da Constituição
Federal;
III) Se o ofício dirigido ao Senado pelo
do Presidente da mesma Côrte, foi prèviamente,
ao submetido ao conhecimento do Tribunal, im-
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portando, assim, em alteração da substância da
mesma decisão;
IV) Se a decisão, objeto do ofício de S. Exa.,
está ou não sendo aplicada em todos os seus
têrmos, sem restrições, pelo próprio Supremo
Tribunal Federal.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959. –
Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, inscrito em primeiro lugar.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, o Govêrno Federal
conseguiu,
com
a
sua
teimosa
política
cambial, transformar o Brasil no paraíso dos
contrabandistas.
Em matéria de contrabando o nosso País
alcançou o máximo de perfeição. Temos o
contrabando das mercadorias que entram e que
saem do território nacional. Aproveita-se, portanto, o
transporte. O veículo que conduz o produto
contrabandeado não regressa vazio. Vale-se da
viagem, indo e vindo carregado. Leva contrabando e
traz contrabando ou vice-versa.
Ao longo do nosso litoral e das nossas
fronteiras terrestres instalaram-se verdadeiras
quadrilhas, organizadas com tamanha eficiência e
com tal liberdade de ação que tudo é feito como se
fôsse comércio legal.
As perturbações que êsses marginais do
comércio honesto sofrem de quando em quando
pouca mossa lhes faz diante das vantagens
enormes do negocio. Foi assim, por exemplo,
quando pronunciei alguns discursos de crítica ao
excesso de contrabando do café e cuja
repercussão na imprensa obrigou o Govêrno
Federal a tomar algumas providências. Todavia,
êsse noticiário durou pouco e, como conseqüência
do silêncio, voltou tudo à normalidade para os
contrabandistas.

Contrabando escandaloso em Corumbá
Retomo a luta, nesta oportunidade, para dizer
ao Presidente Juscelino Kubitschek que ficam muito
feios para a sua administração certos casos de
contrabando, porque escandalosamente públicos.
Começarei pelas informações vindas de
Corumbá, através do jornal “Fôlha da Tarde”, órgão
que deve seguir a política do PSD, pois o seu diretor
é Vice-Presidente do Diretório Municipal dessa
agremiação partidária. Noticiou êsse jornal, nos dias
6, 11, 16, 18 e 22 de maio último a vergonheira do
contrabando de automóveis “cadilaques” pela
fronteira Brasil-Bolívia.
A coisa é executada com tanta afronta à
opinião pública local, que o chefe de uma das
quadrilhas
perdeu,
na
rua,
documentos
comprometedores para os funcionários da repartição
fiscal de Corumbá, documentos êsses que um
cidadão encontrou e tirou dêles pública forma, mas
está sendo ameaçado de morte caso se utilize dêsse
material valioso para a polícia. O próprio jornal que
noticiou o fato se sente tão inseguro que convocou
reunião dos seus acionistas, com a seguinte
explicação no edital de convocação: “para
estabelecer garantias ao livre exercício do jornalismo
ameaçado por conhecidos elementos que atuam nas
nossas fronteiras”.
Êsses fatos foram noticiados. Nada aconteceu
a ninguém. Os automóveis e outras “muambas”
continuam a chegar à noite, em Corumbá. Chegar à
noite, a fim de que as autoridades tenham defesa. À
noite as repartições fiscais estão fechadas. Dirão que
a fiscalização sòmente é possível durante o dia,
enquanto, com risos irônicos, acomodam nos bolsos
as carteiras recheadas.
Contrabando legalizado pelo govêrno
A
homens

dúvida
que
deve
suscitar
de
boa
fé,
como
no

aos
caso
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do nosso Presidente Juscelino, é quanto à
legalização dêsses automóveis. Informo, porém, que
existem muitas modalidades para o atendimento
dessa providência. Uma delas é feita pela própria
Alfândega, num gesto de ingenuidade que não se
pode admitir entre homens experimentados.
A manobra consiste no contrabandista retirar
as portas e algumas peças essenciais do automóvel.
Feito isto, uma terceira pessoa denuncia o
esconderijo do contrabando. Os carros “depenados”
são apreendidos. Postos em leilão, sòmente podem
se interessar por êsses esqueletos os próprios
contrabandistas que mantém em seu poder a parte
faltante do veículo. Arremata tudo por preços ínfimos
e recebe os automóveis com a documentação
legalizada pelo próprio Govêrno Federal.
A prática dêsse crime é conhecida das
autoridades fazendárias, mas continua sendo
praticada.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou
informado de que o contrabando por Corumbá não o
fazem assim. Os automóveis entram inteirinhos; a
liberação é facilitada pelas autoridades aduaneiras,
não só de Corumbá como de Pôrto Murtinho e Bela
Vista, encarregadas da fiscalização, que estão
comprometidas no contrabando de automóveis.
O SR. LINO DE MATTOS: – Quando tratei
aqui do contrabando de café, tive ensejo de me
reportar às acusações formuladas por um oficial
superior do Exército, no sentido de que apenas duas
autoridades da Fiscalização Fazendáría se salvaram,
as mais estavam comprometidas.
Assiste inteira razão ao nobre Líder da Minoria
e da União Democrática Nacional, Senador João Vil-

lasbôas, quando afirma que a entrada de automóveis
independe dêsse estratagema, pois chegam no
território nacional completos, de acôrdo com
entendimentos entre os contrabandistas e as
próprias autoridades da fiscalização.
Em outra oportunidade citarei o número de
vagões, as composições ferroviárias, a hora do
embarque,
a
marca
dos
automóveis
contrabandeados e o dia em que, desembarcados
em São Paulo, foram vendidos e tiveram sua
situação regularizada pela fiscalização de trânsito da
capital bandeirante. Na porta-larga da fronteira
Brasil-Bolívia, os contrabandistas não precisam do
recurso de “depenarem” os veículos, tirando-lhes
portas e peças essenciais, para depois denunciarem
o “esqueleto” às autoridades, e arrematá-los em
leilão a fim de legalizarem sua situação no território
nacional. Os automóveis entram de “corpo inteiro”,
completos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o
aparte a Vossa Excelência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Parece-me
que as duas hipóteses estão certas: na primeira, os
contrabandistas, de acôrdo com os fiscais, importam
os automóveis; na segunda, aquêles que retiraram
as peças, de acôrdo com seus “sócios”, arrematam
os carros em leilão.
O SR. LINO DE MATTOS: – Exato. Em Mato
Grosso, êsse artíficio não está sendo utilizado; mas
no Nordeste é comum.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mato Grosso
dá lição de velhacaria.
O SR. LINO DE MATTOS: – O automóvel
contrabandeado nas regiões do Norte e Nordeste
recebeu qualificativo muito pitoresco: “chama-se
“cotia”. Os veículos são desembarcados, escondi-
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dos debaixo dos coqueiros ou nas matas; e o povo,
num espírito muito próprio da nossa gente,
qualificou-os de “cotias”. Quando, no Nordeste, se
fala em “cotia”, já se sabe que é automóvel oculto.
Lá, é comum êsse processo; as “cotias” são
“depenadas” das portas e peças essenciais. Uma
terceira pessoa, conivente com o contrabandista,
denuncia o fato à Alfândega, que manda apreender a
mercadoria contrabandeada e a submete a leilão.
Tratando-se de veículos imprestáveis, porque estão
desprovidos de peças essenciais, ninguém se
interessa pela arrematação.
Comparece, então, o contrabandista, oferece
uma migalha e a mercadoria é entregue; a seguir, é
recomposto o automóvel, com as partes
escamoteadas. O automóvel é então legalizado com
documento fornecido pela Alfândega; e a negociata
prossegue.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se
houvesse, neste País, quem realmente quisesse
punir criminosos, bastaria mandar prender todo
indivíduo que arrematasse automóveis nessas
condições, porque, é claro, o interessado em possuílos, já dispunha das peças retiradas. Parece-me que
o Govêrno, fàcilmente, pegaria o ladrão.
O SR. LINO DE MATTOS: – Claro. Aliás, na
conclusão do meu discurso, vou ensinar o Govêrno
Federal como proceder para evitar êsse tipo de
contrabando.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O remédio é
tão claro que se torna desnecessário ensinar.
O SR. LINO DE MATTOS: – Está o
nobre Senador Fernandes Távora adiantando minha
lição.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o
aparte.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Reconheço ser
muito difícil, neste País, – como quer o nobre colega
Senador Fernandes Távora – prender e punir
contrabandista, levá-los à Justiça e aplicar-lhes a
sanção. A providência imediata a ser adotada pelo
Sr. Presidente da República seria a remoção dos
funcionários lotados nas Alfândegas, Mesas de
Renda e outros serviços de fiscalização em Mato
Grosso, no Pará ou no Amazonas, Estados onde se
verificam essas irregularidades. Êsses servidores ali
já se encontram há dez ou doze anos, e há muito
tempo são acusados da prática dessa infração penal.
O SR. LINO DE MATTOS: – Seria uma
vassourada.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Bastará que o
Govêrno Federal tenha coragem de fazer essas
remoções,
muitas
vêzes
desatendendo
a
particulares, visando apenas aos interêsses do
Erário.
O SR. LINO DE MATTOS: – A providência
sugerida por Vossa Excelência parece-me a única a
ser adotada – substituição completa dêsses
funcionários; num processo de rodízio.
Falava eu, Sr. Presidente, dos métodos pelos
quais os contrabandistas conseguem legalizar os
automóveis contrabandeados, e dos quais também
lançam mão quanto a diversas mercadorias.
Todos sabem o que se faz com baralhos. O
contrabandista tira de cada maço uma ou duas
cartas. Apreendido, a sua licitação sòmente pode
interessar à quadrilha que está de posse das cartas
subtraídas. Não havendo competidor no leilão, a
coisa
sai
quase
de
graça;
99,9%
dos
baralhos importados pelo Brasil e colocados no co-
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mércio é contrabando feito desta maneira.
Subtrai-se, por exemplo, o rei de cada maço.
O baralho está imprestável; a ninguém mais pode
interessar. Colocado em leilão, o contrabandista que
subtraiu a carta, comparece e arremata pràticamente
a um centavo cada maço, pró forma. O baralho, em
seguida, é entregue, normalmente, ao comércio, com
a circunstância de ser a operação feita legalmente,
com documentos dados pela Alfândega, que fornece
o certificado do leilão.
Assim, o contrabandista ainda se apresenta
como cidadão absolutamente honesto, decente,
correto, vendendo mercadorias que arrematou em
leilão.
Sr. Presidente, uma ordem do Chefe da Nação
determinando que, nesses casos, o contrabando não
deve ser leiloado, liquida a bandalheira. É fácil e é
prático. Basta que essas ordens sejam cumpridas,
sob pena de importar em crime de prevaricação,
como dispõe o art. 319, do Código Penal.
Como vêem os nobres colegas, há leis e boas;
precisam apenas ser aplicadas.
Não será mau, Sr. Presidente, uns processos
contra autoridades desidiosas.
Lembro, por exemplo, as denúncias contra
servidores públicos, sócios ou coniventes no caso
dos contrabandos de café.
Ao que se sabe, nenhum funcionário sofreu
sequer uma repreensão, nenhum dêles foi removido.
Embora a acusação partisse de autoridade
responsável, Oficial superior do Exército Nacional,
permanecem, todos, nos mesmos lugares.
Enquanto continuar essa liberalidade, o Brasil
não deixará de ser o paraíso dos contrabandistas.
Passo, Sr. Presidente, a outro assunto.
Conforme foi lido pelo eminente Sr. Secretário
da Mesa, encaminhei um requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Aeronáutica, a

propósito da fábrica de aviação “Fokker”.
Minhas perguntas a S. Exa. relacionam-se, a
primeira, com o contrato existente entre o Ministério
da Aeronáutica e aquela emprêsa; a segunda, com
as razões pelas quais o Ministério não cumpriu o
contrato; a terceira, com a sorte dos funcionários
demitidos.
Esclareço, desde já, que tenho ponto de vista
firmado sôbre o assunto e não desejo se suponha
estar eu me colocando a favor desta ou daquela
situação, ao lado do Ministério ou ao lado da
emprêsa.
Sr. Presidente, a Indústria Aeronáutica Fokker
S. A. inclui-se entre muitas que se favoreceram com
as vantagens imensas concedidas pela Instrução nº
113, da SUMOC, isto é, trouxeram equipamentos
sem cobertura cambial para explorar, ilìcitamente,
negócios no Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Segundo ouvi,
o requerimento de Vossa Excelência indaga o motivo
pelo qual não foi cumprido o contrato, por parte do
Ministério da Aeronáutica.
Li, nos jornais, “Notas” oficiais do Brigadeiro
Araripe, declarando que tôdas as cláusulas
contratuais foram cumpridas por parte do Ministério,
que apenas se recusara a receber os aviões e a
pagá-los porque apresentavam defeito de fabricação,
defeito técnico de que não entendo. Tenho certeza
de que tôdas as perguntas do requerimento
formulado por V. Exa. serão respondidas.
O SR. LINO DE MATTOS: – Meu
requerimento de informações objetiva, tão sòmente,
oficializar situação que conheço. Sei que a boa
causa, a causa correta, justa, está com o Ministério
da Aeronáutica.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – É também a
minha impressão.
O SR. LINO DE MATTOS: – Essa emprêsa
valeu-se de vantagens diversas, de importação com
dólares favorecidos e, afinal, não correspondeu ao
que dela esperava o Brasil. Sofre, portanto, as
conseqüências de má orientação. Há, porém, cêrca
de mil trabalhadores cuja situação precisa de
amparo. Daí, meu interêsse em pôr os “pingos nos
ii”, deixar a coisa bem clara, para efeito de apuração
de responsabilidades.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Parece-me que
o Ministério da Aeronáutica já providenciou quanto
ao amparo a êsses técnicos e trabalhadores,
intervindo na emprêsa, ou por qualquer outro meio,
segundo notícia publicada, se não me engano, no O
Globo, de ontem.
O SR. LINO DE MATTOS: – O terceiro
assunto, Sr. Presidente, relaciona-se com a carta
enviada pela Companhia Siderúrgica Nacional ao
Vice-Líder da Maioria nesta Casa, o eminente
Senador Jefferson de Aguiar.
Infelizmente, não me encontrava ontem à
tarde no Plenário, quando a matéria foi tratada. Dela
tomei conhecimento, hoje, pelo Diário do Congresso
Nacional. Li o inteiro teor da exposição dos fatos,
apresentada pelo Dr. João Kubitschek de Oliveira, na
Vice-Presidência daquela emprêsa.
Verifico, Sr. Presidente, quer nas palavras do
nobre Senador Jefferson de Aguiar, quer no
documento a que me refiro, que os equívocos são
comuns quando os interessados não se dão ao
trabalho de, pelo menos, ler parte da manifestação
do parlamentar na tribuna do Congresso. Tivesse o
Dr. João Kubitschek de Oliveira perdido
alguns minutos para ler o discurso que
pronunciei
nesta
Casa,
no
dia
26
de
maio, a propósito das irregularidades por mim
apontadas, isto é, firmas “testas-de-ferro” que se

prevalecem da nossa desorganização para
explorarem,
vendendo
mercadorias
com
majoração absurda nos preços, aquêle VicePresidente da Companhia Siderúrgica Nacional
encontraria no Diário do Congresso Nacional, do
dia 27 último, à páginas 492, o seguinte tópico, em
resposta a aparte do nobre Senador Jefferson de
Aguiar:
“Permita V. Exa. corrija um equívoco do nobre
colega. Na denúncia que formulo não aparece, como
acusada, a Companhia Siderúrgica Nacional. Apenas
lhe faço referência porque a Agência Nacional
transmitiu, ontem, a notícia oficial de que o
Presidente Juscelino Kubitschek dera ordem
expressa ao General Edmundo de Macedo Soares
para não aumentar os preços dos produtos daquela
organização. Louvando-me nessa “Nota”, pronunciei
meu discurso, afirmando que a ordem teve enderêço
errado. A Companhia Siderúrgica Nacional, ao que
sei, até o momento, nenhuma ingerência ou
interferência tem no processo que classifico
“operação furto”.
A seguir, fui honrado com um aparte do nobre
Senador Fernandes Távora, que, como amigo do
General Macedo Soares e conhecedor das suas
qualidades, procurou inquirir-me sôbre quanto eu
dissera, para que o assunto ficasse devidamente
esclarecido. Respondi ao ilustre colega – que está
presente e pode confirmá-lo, exatamente da maneira
como está publicado no Diário do Congresso
Nacional:
“O nobre Senador Fernandes Távora lerá
amanhã, com vagar, o meu discurso e verificará
que não há qualquer referência que coloque em
suspeita o nome do General Edmundo Macedo
Soares”.

– 138 –
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dou meu
testemunho.
O SR. LINO DE MATTOS: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Sr. Presidente, estou convencido de que a
leitura dêsse pequeno trecho do discurso que
pronunciei, a propósito de negociatas no setor de
chapas de ferro, esclarece bem a minha posição.
Exibi públicas-formas, devidamente autenticadas por
Tabelião de Notas, pelas quais se verifica que firmas
“testas-de-ferro”, no mesmo dia, 9 de março,
adquiriram chapas laminadas de emprêsas
siderúrgicas, ao preço de 36 cruzeiros o quilo, e as
revenderam para a indústria automobilística, ao
preço de 56 cruzeiros, majorando, portanto o artigo
em 55,5 por cento.
Ao que sei, Sr. Presidente, não existe no Brasil
apenas a Companhia Siderúrgica Nacional; há outras
siderúrgicas produtoras de ferro laminado e mais
artigos.
Nessas condições, tenho para mim que deve
prevalecer, no caso, o que sugeri ao eminente
Senador Jefferson de Aguiar, nobre Vice-Líder da
Maioria; que constitua o Govêrno ou a Maioria
parlamentar do Senado da República, uma comissão
de inquérito; a ela comparecerei, a fim de exibir os
documentos a que referi. Não me parece certo fazêlo fora da comissão, para efeito de publicidade;
porque, evidentemente, as firmas atingidas corrigirão
suas contabilidades, fazendo desaparecer quaisquer
vestígios de irregularidades. Temos que manter sigilo
em tôrno do assunto, até o instante em que a
comissão dêle tome conhecimento e, então,
compareça de chofre, de surprêsa, nas firmas
denunciadas, para apurar as irregularidades.
O fato de mencionarmos uma ou duas firmas
exoneraria, desde logo, milhares de outras que ficariam,
assim, sabendo não se tratar delas. No interêsse
da coletividade, é melhor que cada uma se julgue

a culpada. Êsse o meu ponto de vista.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Caro
colega, devo assinalar que no discurso de V. Exa.,
ouvi uma referência à Companhia Siderúrgica
Nacional, dando a impressão de que aquela
emprêsa, da qual participa o Govêrno como maioria,
teria ingerência na “operação-furto”, como classificou
V. Exa. Ao verificar os documentos em poder do
eminente representante de S. Paulo, por fotocópia,
tive ensejo de indagar, conforme V. Exa. poderá
confirmar, se me permitia a posse dos mesmos, para
transmití-los sigilosamente ao Sr. Ministro da
Fazenda, a fim de que os fiscais e autoridades
governamentais
apurassem
as
artimanhas
denunciadas pelo nobre colega. Prometi que
solicitaria ao Sr. Ministro da Fazenda a constituição
de uma Comissão de Inquérito, à qual V. Exa.
poderia exibir os documentos que possui e fazer
referência expressa às várias firmas subsidiárias da
indústria automobilística que, segundo declarou,
oneram a indústria nacional. Cumprindo a promessa,
enderecei ao Ministro da Fazenda carta com o texto
do discurso que V. Exa. proferiu na sessão de 26 de
maio último, e solicitei de Sua Excelência a
constituição de uma comissão de inquérito, a fim de
que o nobre colega apresente os documentos e
denuncie as firmas a que se referiu. Demonstrarei,
dentro em pouco, em explicação pessoal, que a
Liderança da Maioria está colaborando com V. Exa.,
porque ao Govêrno interessa o esclarecimento da
verdade e a contenção de todo o ilícito que se possa
praticar, pois o Presidente Juscelino Kubitschek,
ao promover a implantação da indústria
automobilística, teve o intuito de favorecer o povo
brasileiro.
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O SR. LINO DE MATTOS: – Admito, nobre
Senador Jefferson de Aguiar, para argumentar, que
em uma ou outra parte do meu discurso, o meu
raciocínio não haja sido bem claro, a ponto de Vossa
Excelência depreender acusações à Cia. Siderúrgica
Nacional. Insisto, porém, já que V. Exa. não estava
presente no início do meu discurso, nas palavras que
proferi no dia 26 de maio último, e que se
encontram a fls. 942 do Diário do Congresso
Nacional.
Permita V. Exa. corrija um equívoco do nobre
colega. Na denúncia que formulo não aparece, como
acusada, a Companhia Siderúrgica Nacional. Apenas
lhe faço referência porque a Agência Nacional
transmitiu, ontem, a notícia oficial de que o
Presidente Juscelino Kubltschek dera ordem
expressa ao General Edmundo de Macedo Soares
para não aumentar os preços dos produtos daquela
organização. Louvando-me nessa “Nota”, pronunciei
meu discurso, afirmando que a ordem teve enderêço
errado. A Companhia Siderúrgica Nacional, ao que
sei, até o momento, nenhuma ingerência ou
interferência tem no processo que classifico
“operação-furto”.
Sr. Presidente e Senhores Senadores, creio
que com a repetição das minhas palavras naquele
discurso, o assunto fica esclarecido.
Insisto: existem firmas “testas-de-ferro”.
Contribuem elas para aumento do preço da
mercadoria,
cometendo
verdadeiro
crime,
desrespeitando autoridades.
Cabe ao Govêrno Federal, através da
providência que parecer aconselhável, pôr um
paradeiro à situação.
Quanto a mim, responsável pelo mandato de
Senador da República, estou às ordens das
autoridades para colaborar. Afirmei de uma feita e
repito-o nesta oportunidade: “não estou ligado a quais-

quer compromissos partidários que me obriguem a
oposição sistemática ao Govêrno da República”.
Nas mesmas condições, não estou, também,
obrigado a defender nenhuma autoridade, todavia,
exerço o direito de fiscalização. Igualmente não terei
constrangimento em ocupar a tribuna para formular
defesa de autoridades do Govêrno da República que
a mereçam.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. outro aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Na
liderança da Maioria, entendo de meu dever
esclarecer a verdade e defender o Govêrno, do qual
sou partidário, por filiação ao Partido Social
Democrático e por amizade ao Sr. Presidente da
República. Se a verdade fôr contrária ao Govêrno,
serei o primeiro a convocar o Sr. Presidente da
República a promover as medidas necessárias para
debelar o ilícito que se esteja praticando. Quando,
porém, V. Exa. formulou a denúncia, defendendo o
Govêrno e preservando a autoridade pública de
possíveis ilações prejudiciais à moralidade
administratava, tive o intuito principal de colaborar,
sem o intuito de defender ilícitos, pois jamais o fiz.
Sou homem de uma só personalidade, que não
possui dupla face. Amigo do Sr. Presidente da
República, defendo-o com lealdade. Tampouco
não estou obrigado a defender ilícitos de emprêsas
particulares ou quaisquer autarquias; não os
praticando, não posso pactuar com êles. Desejo
esclarecer a verdade, colaborando com os intuitos
de Vossa Excelência, que são os de todo o
Senado Federal, porque a nós, cumpre,
principalmente, preservar as autoridades legítimas
da maledicência pública. Por conseguinte, nobre
Senador Lino de Mattos, formulei a defesa da
Companhia Siderúrgica Nacional, com o propó-
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sito de trazer a verdade, demonstrando que qualquer
ilação que se pudesse tirar daquilo que se diz contra
a determinação do Sr. Presidente da República, era
totalmente improcedente.
O SR. LINO DE MATTOS: – Quod abunda
non nocere. Não havia necessidade de reiteração.
Está entendido, por todos nós, e pela opinião
pública, que o nobre colega exerce com muita
nobreza as atribuições de Vice-Líder da
Maioria. Objetivamos exatamente o mencionado por
V. Exa. no seu aparte, idêntico é o meu
procedimento.
Irmanados os esforços de Vossa Excelência e
minha boa vontade, creio que poderemos ser úteis à
coletividade. Gostaria, por exemplo, que o nobre
Senador Jefferson de Aguiar – ausente no início
desta sessão, me desse a honra de, perdendo
alguns minutos, ler o que então eu disse a propósito
de contrabandos. Acredito que S. Exa. muito poderá
contribuir a fim de que as autoridades fazendárias,
na medida do possível, ponham um paradeiro no que
está acontecendo no caso específico do
contrabando, na cidade de Corumbá.
Oportunamente, Sr. Presidente, referir-me-ei a
mais contrabandos, em outras regiões. (Muito bem;
muito bem).
Durante o discurso do Senhor Lino de Mattos,
o Sr. Filinto Mülller deixa a cadeira da presidência,
assumindo-a o Sr. Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, por troca com o nobre Senador Mourão
Vieira, segundo orador inscrito.
O Sr. Gilberto Marinho pronuncia discurso que,
entregue à revisão do orador, será publicado
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, os Constituintes de 1946, por
inspiração do então Deputado Federal Leopoldo
Perez, de saudosa memória, incluíram, na Carta
Magna, o art. 199 que, como todos sabem, dá à
Amazônia 3% da renda tributária da União.
Daí para cá, os maus fados têm perseguido a
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia; e os motivos são tão
diversos que não é meu propósito enumerá-los nem
analisá-los, neste momento.
Desejo apenas esclarecer, à guisa de
introdução do que vou explicar e vou pedir – aliás,
minha voz já se tornou enfadonha de tanto solicitar
(Não apoiado!) – que, pelos Orçamentos da
República, treze bilhões de cruzeiros já deveriam ter
sido aplicados na execução do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia; no entanto, pouco mais de
quatro bilhões foram empregados.
Não há Plano que resista a perturbação desta
natureza. Às vêzes, chego a pensar que é quase
milagre o que ocorre no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, pois, menos de um têrço
do que lhe é devido foi entregue.
Tenho recebido – e V. Exa., Senhor Presidente,
que representa com brilho o nosso Amazonas, também
o deve ter – dezenas de solicitações por telegramas,
ofícios, e até pessoalmente, no sentido de serem
liberadas as verbas concedidas, algumas até colocadas
em prioridade que não aquela que realmente merece
pagamento.
Há
pouco
tempo,
em
virtude
de
movimento harmônico de nossa Bancada, o Sr.
Presidente da República – a quem sempre não nego
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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encômios, pelo interêsse com que procura resolver
os problemas da nossa terra – despachou de tal
forma nosso memorial, que há esperanças concretas
de que, dentro em breve, a Companhia de
Eletricidade de Manaus será uma realidade.
Não desejo – por ser contrário ao meu feitio
revolver o passado, trazer as razões concretas
determinantes dêsses prejuízos causados ao
Amazonas. O Govêrno é outro; o representante do
Estado junto ao Plano de Valorização, também outro.
Esperamos que, no início de gestão, com a
boa vontade de todos quantos desejam o progresso
daquela terra, a nova orientação seguida pelos
atuais governantes, seja de molde a que só o
Amazonas presida a tôdas as suas decisões.
Os apelos que desta tribuna os Senhores
Senadores fazem às autoridades, se por um lado
tranqüilizam a consciência dos representantes do
Povo, por outro lado vão causando o desencanto dos
reclamantes pela ineficiência dêsses processos de
defesa dos interêsses coletivos.
Os nossos discursos – ora veementes, ora
blandiciosos, mas todos sinceros – caem no abismo
do esquecimento, causando efeito contrário ao
desejado. Sim, Sr. Presidente, não raro ao
abandonarmos êste recinto, sempre aquecidos pelo
unânime apoio dos nossos companheiros, sem
distinção de côr partidária, levamos a convicção de
que de nada adiantaram as nossas palavras e que,
afora o interêsse que consegue despertar entre
estudiosos dos assuntos versados, ficam sepultados
nas páginas austeras do Diário do Congresso, nem
sempre fiéis às boas regras gramaticais e aos
mistérios da ortografia.
Ousaria, por isso, sugerir à ilustre Mesa
Diretora, que tem, especificamente, a função de
aprimorar os nossos trabalhos, que destacasse um
dos funcionários da Casa – que os temos bem compe-

tentes e eruditos, à sua escolha, para que tornasse
concretos os pleitos junto às autoridades, remetendo
a quem de direito, diàriamente, o resumo das
sugestões, alvitres ou providências solicitadas ou
requeridas.
Dêsse modo, já agora esperançado de que
mais esta reivindicação que vou fazer não servirá,
apenas, para dar trabalho aos linotipistas e revisores
da Imprensa Nacional, dirijo ao Sr. Presidente da
República e ao Sr. Waldyr Bouhid, Superintendente
da Valorização da Amazônia, o angustioso apêlo que
me foi dirigido pela Senhora Maria José Almeida
Araújo Silva, ilustre dama amazonense, que,
filantròpicamente, dirige o Hospital Infantil Casa Dr.
Fajardo.
Compreendo, Sr. Presidente, que a Comissão
encarregada, em Belém do Pará, de fazer os cortes
ditados pelo imperativo da economia do País, o faça,
preferencialmente, em relação às obras suntuárias e
outras que permitam adiamento. O que não entendo
– e ninguém pode entender – é que haja preferência
quase sempre por aquêles serviços de caráter
inadiável e humano, como a "Casa Dr. Fajardo",
único hospital infantil da cidade de Manaus. Fora êle,
existia apenas, na Santa Casa de Misericórdia, a
Enfermaria Infantil, fechada, entretanto, pelo mesmo
motivo – falta de recursos para sua manutenção,
originada também do não pagamento das verbas a
ela destinadas.
Para que conste dos Anais, Senhor
Presidente, passo a ler o ofício, que confrange e
constrange, a mim dirigido pela ilustre Presidente do
Hospital Infantil "Casa Doutor Fajardo":
"Sociedade de Amparo à Maternidade e à
Infância de Manaus – Rua Ferreira Pena nº 184 –
Manaus – Casa Doutor Fajardo – Hospital Infantil –
Manaus – Amazonas – Em 27-5-1959.
Of. 106.
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Exmo. Sr. Senador Federal Dr. Antóvila
Mourão Vieira.
A Casa Dr. Farjado, mantida pela Sociedade
de Amparo à Maternidade e à Infância de Manaus,
fundada em Manaus, Capital do Amazonas, a 19 de
dezembro de 1922, tem a seu cargo a manutenção
de uma comunidade de freiras capuchinhas, que,
especializadas, dirigem o hospital internamente, com
60 leitos sempre ocupados por crianças de 0 a 7
anos de idade, com as mais diversas doenças, um
Ambulatório externo, onde se atende e se fornece os
medicamentos a centenas de crianças necessitadas
diàriamente, e ainda um serviço Social e proteção
Jurídica ao mesmo.
Além disso, a Sociedade tem a seu cargo a
construção de uma unidade hospitalar infantil,
conforme planta que lhe foi fornecida pelo
Departamento Nacional da Criança, do Ministério da
Saúde, que supervisiona os trabalhos em execução
desde o início.
A Instituição, no cumprimento de seu
programa assistencial à Maternidade e à Infância,
vê-se com os parcos recursos recebidos, e a
majoração vertiginosa do custo de vida, numa
situação precária, que tem que ser enfrentada,
resolutamente, com o apoio dos amigos.
Pois,
verdadeiras
levas
de
crianças
subnutridas e doentes, muitas portadoras de
moléstias graves e contagiantes, nos chegam dos
arredores de Manaus, dos altos rios e até dos
Territórios Federais, superlotando, muita vez, nossas
enfermarias e nos fazendo entristecer olhando o
edifício paralisado no seu arcabouço, podendo, se
hoje estivesse pronto, abrigar com mais confôrto e
em maior número, as crianças pobres e
desamparadas.

A nossa lavanderia, que recebe diàriamente
500 a 600 peças sujas, ainda é manual e dirigida por
uma lavadeira, por falta de recursos para adquirirmos
uma lavanderia elétrica.
No plano para o ano corrente de 1959, nos foi
consignado pela S.P.V.E.A., para construção do
hospital, três milhões; porém as cotas de prioridade
foram mínimas e ainda não foram recebidas.
O problema da criança e da mãe-gestante
operária, na Capital amazonense, é realmente
cruciante, e as providências para solucioná-lo não
devem ser retardadas. As verbas dos Ministérios
para manter nosso hospital infantil, em 1959, foram
cortadas em 75 por cento, e até o momento nada
recebemos.
A enfermaria infantil da Santa Casa foi
fechada. Mais um motivo para procura do nosso
hospital.
Desejávamos também uma verba para
comprar uma viatura qualquer, para o serviço do
nosso hospital, sonho que até hoje não foi possível
realizar.
Confiada no espírito de cooperação que V.
Exa. tem sempre demonstrado, deixo aqui o nosso
apêlo para que seja possível à "Casa Dr. Fajardo",
contemplada com melhores subvenções, continuar
com tão grande assistência à Maternidade e à
Infância da cidade de Manaus.
Maria José Almeida Araújo da Silva –
Presidente".
Sr. Presidente, está-se usando no Amazonas,
contra essas instituições – acredito em tôda a
Amazônia – uma forma esquisita de não
cumprimento do Orçamento.
Anteriormente,
êsses
Serviços
eram
mantidos
pelos
Ministérios
da
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Saúde e da Educação e Cultura. Com a instituição
da Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, lentamente foram por ela
absorvidos. A Superintendência, por sua vez, não
paga êsses Serviços e, de certo modo, o art. 199, da
Constituição está prejudicando os interêsses do
Estado que aqui represento.
Tenho, na memória, o que ocorreu na parte da
agricultura: mal ou bem, o Ministério da Agricultura,
ao fazer a divisão das verbas, incluía, até por espírito
de eqüidade, algumas que favoreciam, diretamente,
a incipiente agricultura do Amazonas. Hoje, são
sumàriamente cortadas as verbas a ela destinadas.
Há dias, tive oportunidade de dirigir ao Sr.
Presidente da República, solicitação do Fomento
Agrícola do Amazonas, o qual está limitado,
simplesmente, às verbas de pessoal, sem poder
executar qualquer das suas obras pioneiras como
por exemplo as verbas para o guaraná, para as
sementes de juta e cultura da hévea.
As verbas destinadas ao Estado do Amazonas
passam, assim, por dois crivos diferentes, ambos
implacáveis. A Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia concede
prioridade às verbas ao bel-talante do Governador do
Estado. Se êste fôr, realmente, honesto e
consciencioso, poderá fazer alguma coisa de útil ao
Estado; mas se agir de acôrdo com as tendências
políticas, poderá paralisar as obras e deixar de
incrementar serviços da maior urgência. A êsse
respeito, darei melhores esclarecimentos em outra
oportunidade.
Os pedidos chegam às dezenas às minhas
mãos; entretanto, não posso deixar de mencionar
a solicitação do Prefeito de Benjamin Constant,
município
de
seringueiros,
exatamente
na
fronteira.
Na realidade, os seringueiros daquela região
são os nossos soldados, já que não existe formação

militar, pròpriamente dita. Há trechos das nossas
divisas que nem sequer estão delimitados.
Chegou-me também apêlo do Presidente da
Santa Casa de Misericórdia, no mesmo sentido, a fim
de que lhe sejam proporcionados os meios de que
necessita a fim de atingir os objetivos para que foi
fundada. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao Senado
que, atendendo à solicitação da Presidência da
Câmara dos Deputados, no interêsse da mesma
Casa, resolvi transferir para as 21 horas do dia 9 do
mês em curso, a sessão conjunta do Congresso
Nacional que, para as 14 horas dêsse dia, fôra
convocada e destinada à apreciação de veto
presidencial. (Pausa).
No Expediente há pouco lido, consta a
Mensagem nº 188, em que o Sr. Presidente da
República comunica as razões do veto ao projeto de
lei que isenta da taxa de contribuição de previdência
aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões,
as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas de
utilidade pública, cujos membros de suas Diretorias
não percebam remuneração.
A fim de conhecerem dêsse veto, convoco as
duas Casas do Congresso Nacional para sessão
conjunta, no dia 30 do corrente, às 21 horas.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar,
designo os Srs. Senadores Ruy Carneiro, Vivaldo
Lima e Lino de Mattos. (Pausa).
Vai ser lido requerimento do nobre Senador
Argemiro de Figueiredo.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 147, DE 1959
Nos têrmos do art. 212, letra i, do
Regimento Interno, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 18, de 1959, seja distribuído
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também à Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959. –
Argemiro de Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fará cumprir a
providência solicitada.
Sôbre a mesa, outro requerimento.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 148, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 16, de 1959, que modifica o item II do art.
4º da Lei nº 305, de 18 de julho de 1948, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte:
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959 –
Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto a que se
refere o requerimento, ora aprovado, será incluído na
Ordem do Dia da próxima sessão.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, para explicação pessoal.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, nobres
Colegas; quando proferi ontem, discurso sôbre as
atividades da Companhia Siderúrgica Nacional, no
tocante aos fatos apontados pelo nobre Senador
Lino de Mattos, tive o intuito de orientar o
esclarecimento da verdade, propiciando a S. Exa.,
dentro em breve, oportunidade de formular, em
concreto, as denúncias que trouxe para êsse recinto.
Após
as
palavras
de
hoje
do
ilustre
representante
paulista,
devo
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

demonstrar, baseado em discurso proferido por S.
Exa., na sessão de 26 de maio, que, realmente,
conforme aduzi, o nobre colega não foi feliz na
imputação feita no curso do debate travado neste
Plenário. Pretendendo excluir, como excluiu, em
vários trechos do seu discurso, qualquer
participação da Companhia Siderúrgica Nacional,
na trama a que aludia, o ilustre representante de
São Paulo teve ensejo, em várias passagens da
discussão,
de
se
referir,
expressa
e
explicitamente,
à
Companhia
Siderúrgica
Nacional, como demonstra o Diário do Congresso
Nacional, do dia 27 de maio, à páginas 941 e
942.
Sob o tópico "Vassouradas que varrem e
machucam", declarou Sua Excelência:
"Elementos para. sindicâncias, inquéritos
e processos, há 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 dos
preços."
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ouvirei
Vossa Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS: – Parece-me claro
o meu raciocínio no tópico lido por V. Exa. Vinha de
referir-me à "Nota" da Agência Nacional transmitindo
a ordem do Presidente da República para que aquela
organização não majorasse os preços. Aludi, então,
a "vassouradas" no setor da produção de chapas de
ferro; e também mencionei a Companhia Siderúrgica
Nacional que é, como foi, objeto da ordem do Chefe
da Nação. Quando, no entanto, citei a Companhia
Siderúrgica Nacional, pretendi abranger todo
o setor representado pelas Companhias produtoras
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de chapas de ferro. A Companhia Siderúrgica
Nacional não é a única no gênero; há
outras emprêsas que produzem êsse artigo, no
Brasil. Subentende-se, portanto, que, referindome ao setor de chapas de ferro, aludia a tôdas
as firmas que produzem laminados e congêneres
também fabricados pela Companhia Siderúrgica
Nacional. O raciocínio, portanto, parece-me
claro.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Louvo o
aparte de V. Exa., que esclarece suficientemente o
meu discurso.
O
SR.
LINO
DE
MATTOS:
–
Parece-me implícito, no meu raciocínio, essa
conclusão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Noutro
tópico, diz Sua Excelência:
"A transferência das chapas de ferro fêz-se
diretamente da Siderúrgica para a fábrica de
automóveis..."
O SR. LINO DE MATTOS: – Evidentemente.
O
SR.
JEFFERSON
DE
AGUIAR:
"...conforme consta 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
de automóvel, e não o da firma "testa de
ferro".
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa.
outro aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pois
não.
O SR. LINO DE MATTOS: – Parece-me
também claro o meu raciocínio. Quando
menciono a Companhia Siderúrgica Nacional,
quero
referir-me
à
emprêsa
que
produz
chapas; isto é, à firma que trabalha em
siderurgia.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Então as
chapas a que aludiu V. Exa. não foram produzidas
pela Companhia Siderúrgica Nacional?
O SR. LINO DE MATTOS: – Possìvelmente
sim, possivelmente não. Sòmente a Comissão de
Inquérito poderá apurar. Daí a razão de ter eu, a
cautela de pedir a constituição dessa comissão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Justamente para esclarecer êsse "possìvelmente
sim, possìvelmente não", procuro debater a matéria,
tão controvertida.
O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente.
Pedi, repito, a constituição de uma Comissão de
Inquérito para apurar o fato. O que posso dizer a V.
Exa. é que as faturas, cujas fotocópias exibi no
Senado e mostrei a V. Exa., não se referem à
Companhia Siderúrgica Nacional, e, sim, a outra
emprêsa siderúrgica.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
o esclarecimento prestado por Vossa Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS: – O nobre colega
conhece êsse pormenor, pois lhe mostrei êsses
documentos.
O SR. JEFFERSON DE. AGUIAR: – V. Exa.
mostrou-me ràpidamente. Com sinceridade, não vi a
que emprêsa se referiam; e estava convencido de
que diziam respeito à Companhia Siderúrgica
Nacional.
Mais adiante, diz o nobre Senador Lino de
Mattos:
"A fatura da indústria siderúrgica para a firma
"testa de ferro" é de Cr$ 663.480,00. A fatura da
firma "testa de ferro" para a indústria de automóveis
é de Cr$ 1.032.000,00."
A seguir afirma:
"Em tais condições, a ordem expressa do
Presidente Juscelino Kubitschek tomou enderêço errado.
A Companhia Siderúrgica Nacional pode não majo-
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rar os preços da sua produção, que os
automóveis e suas peças continuarão aumentando,
graças à completa ausência do Govêrno
Federal, que faz ouvido de mercador aos que
apontam erros e fecha os olhos quando, como
nesta
oportunidade,
são
exibidas
as
provas materiais do crime contra a economia
popular."
Verifica, portanto, o ilustre representante de
São Paulo, que razão teve a Direção da Companhia
Siderúrgica Nacional para esclarecer suficientemente
o fato, agora claramente demonstrado, inclusive
pelas palavras do ilustre colega. Outra foi a
companhia siderúrgica que vendeu as chapas à
emprêsa "testa-de-ferro".
O SR. LINO DE MATTOS: – Não outra, mas
outras; são diversas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Desejo
ainda, para conhecimento do meu nobre colega, ler a
carta que enviei ao Sr. Ministro da Fazenda,
cumprindo a promessa que lhe fiz, em Plenário. Seu
texto é o seguinte:
"Sr. Ministro.
Remeto a V. Exa. o texto do discurso
pronunciado pelo Senador Lino de Mattos, na sessão
de 26 de maio p. findo, esperando que êsse
Gabinete enviará à Liderança da Maioria os
esclarecimentos indispensáveis à defesa do
Govêrno.
Esclareço a V. Exa. que o Senador Lino de
Mattos não entregou à Liderança da Maioria os
documentos que exibia no Plenário. Em palestra,
informou-me que a aquisição do material
questionado fôra efetuado por emprêsa subsidiária
da Volkswagen.
Esclareceu-me aquêle parlamentar que
prestará depoimento perante Comissão de
Inquérito organizada nesse Ministério, indicando
tôdas as emprêsas subsidiárias da indústria

automobilística que operam para auferir lucros
sucessivos, onerando a produção de veículos
nacionais.
Saudações cordiais – Jefferson de Aguiar,
Vice-Líder da Maioria".
Essa carta foi enviada com certo atraso
porque o eminente Líder da Maioria, Senador
Lameira Bittencourt, que dela se incumbira, estava
empenhado em certos compromissos relacionados
com a doença e, em seguida, com a morte do
Governador Magalhães Barata. Só ontem – quando
cumpri os misteres da liderança, em virtude da
ausência de S. Exa., que se prolonga, em
decorrência do falecimento de um seu cunhado, em
Belém – é que remeti ao Sr. Ministro da Fazenda a
carta que acabei de ler. Cabe assinalar outra causa
impediente, a doença repentina do Ministro Lucas
Lopes.
O desejo de V. Exa. será atendido. Espero que
perante Comissão de Inquérito do Ministério da
Fazenda, V. Exa. apresente a documentação hábil e
preste maiores esclarecimentos, a fim de possibilitar
o Govêrno a cumprir as determinações maiores do
interêsse nacional.
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR – Com
prazer.
O SR. LINO DE MATTOS: – Considero digna
de aplausos e de louvores a diligência do nobre ViceLíder da Maioria, eminente Senador Jefferson de
Aguiar, atitude que conforta a nós, parlamentares,
porque evidencia que não estamos gritando num
deserto. Há, afinal de contas, um colega com
responsabilidade, que acompanha de perto a
nossa atuação, dela toma conhecimento e –
o que é muito importante, importantíssimo mesmo –
toma providências. As denúncias formuladas por
mim a propósito dessas negociatas com cha-

– 147 –
pas de ferro, permanecem. Calquei-as em
documentos verídicos. Quanto as providências para
apurar responsabilidades, evidentemente que fogem
a nós, parlamentares, salvo – conforme disse em
outras oportunidades – se a própria Maioria desta
Casa entender aconselhável e necessário constituir
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Parece-me
que essa seria a verdadeira providência. As
comissões nomeadas pelo Executivo, sem nossa
assistência, sem nossa fiscalização, embora os que
as compõem sejam dignos e honrados, têm que
enfrentar colegas de atribuições, homens que, como
êles, são servidores públicos. Essa circunstância me
preocupa.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nobre
Senador Lino de Mattos: não faço restrição alguma à
dignidade dos integrantes de comissões. Aguardo a
atuação de cada funcionário, na desincumbência dos
seus misteres funcionais, para, então, apreciá-los.
Caso a comissão de inquérito constituída pelo
Ministério da Fazenda não atenda aos propósitos de
V. Exa., não apurando aquilo que pretende seja
apurado, evidentemente, fica ao nobre colega a
alternativa a que se refere, de solicitar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. Desde já,
declaro, entretanto, que tenho muito receio das
Comissões Parlamentares de Inquérito, porque,
como acontece na Câmara dos Deputados – e de
várias delas eu participei – com a proliferação, elas
se desgastam e o Parlamento não se eleva na
opinião pública, dada a precariedade das apurações.
O SR. LINO DE MATTOS: – Nem sempre tem
sido assim.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
autoridade pública está armada de instrumentos que
não possuímos, como a fiscalização de Impôsto de
Renda e de Consumo, através da qual é possível,
inclusive, examinar livros e documentos, sem

nenhuma restrição capaz de impedir a atuação
funcional de cada um dos membros de uma
comissão de inquérito.
Nutro, Sr. Presidente, a esperança de que a
comissão de inquérito do Ministério da Fazenda,
apurará convenientemente aquilo que o Senador
Lino de Mattos apresentará, com a documentação
hábil que irá exibir e juntar ao processo, numa
demonstração de que as autoridades do Govêrno
estão atentas aos interêsses públicos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pois não.
O SR. LINO DE MATTOS: – Em abono das
Comissões Parlamentares de Inquérito, poderia
arrolar uma série de trabalhos por elas concluídos.
Basta, porém, que me reporte, neste instante, ao que
chamaria de desbaratamento da Emprêsa de
Material Aeronáutico, "Fokker", que acaba de fechar,
graças, exatamente, ao trabalho de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, que provou, depois de
exaustivo trabalho, não merecer aquela organização
a confiança e o crédito que nela se depositavam.
Houve ainda, outras comissões parlamentares de
inquérito, cujo trabalho, as recomendam. É pena que
esta Casa não siga a mesma orientação, para apurar
os fatos denunciados por mim, ou por outros
Senhores Senadores, através de comissões
parlamentares de inquérito do próprio Senado. Êsse
meu ponto de vista, entretanto, não me desobriga do
compromisso que assumi – e o ratifico nesta
oportunidade – de comparecer à comissão de
inquérito designada pelo Ministério da Fazenda, a
propósito desta e de outras denúncias formuladas
por mim, embora não acredite muito no resultado
prático.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não estou
de acôrdo. Entendo que, em primeiro lugar, devemos
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aguardar
o
pronunciamento
da
autoridade
administrativa. Se Vossa Excelência não se
conformar com as conclusões do inquérito
administrativo, poderá requerer, como lhe faculta o
Regimento e a Constituição Federal, a instituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o
Plenário, por certo, deferirá, a fim de se apurar tudo
quanto possa merecer reparo e escorreita
contenção.
Sr. Presidente, esclarecida a situação da
Companhia Siderúrgica Nacional e do Govêrno
Federal, tenho por atendido o compromisso para
com o ilustre Senador Lino de Mattos e por
desincumbidos os misteres próprios da Liderança da
Maioria, que exerço eventualmente. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:

sôbre a matéria de ambos, do Clube de Engenharia,
solicitado pela Comissão.
Tanto uma medida como a outra têm
fundamento regimental, dependendo, porém, de
aprovação do Plenário.
Como se trata de duas providências distintas,
sendo possível aprovar uma e negar a outra, a Mesa,
com base na letra f do art. 47, do Regimento,
submeterá a votos cada uma de per si:
1) Em votação o item 1º do requerimento, que
pede tenham tramitação em conjunto as proposições
citadas.
Os Senhores Senadores que aprovam o item I,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
2) Em votação o item 2º, que solicita a
sustação do curso dêsses projetos até que
seja recebido o pronunciamento do Clube de
ORDEM DO DIA
Engenharia.
Os Senhores Senadores que aprovam
Discussão única, do Requerimento nº 137, de o item II, queiram permanecer sentados.
1959, da Comissão de Transportes, Comunicações e (Pausa).
Está aprovado.
Obras Públicas, solicitando:
a) tenham tramitação em conjunto os Projetos
de Lei da Câmara ns. 48, de 1955, e 37, de 1953;
b) seja sustado o curso das mesmas
proposições até que chegue ao Senado o
pronunciamento do Clube de Engenharia sôbre a
matéria, solicitado pela referida Comissão.
O SR. PRESIDENTE: – Refere-se o
requerimento a dois projetos, ambos originários da
Câmara:
O de nº 48, de 1955, que aprova o Plano Geral
de Viação Nacional, e o de nº 27, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo a realizar estudos para
construção de um ramal da Estrada-de-Ferro Goiás.
Pede a Comissão de Transportes que
tenham tramitação em conjunto, e, também, que
fique sustado o curso dos mesmos até
que chegue ao Senado o pronunciamento,

Discussão única, do Requerimento nº 138, em
que o Senhor Senador Mendonça Clark solicita, nos
têrmos do art. 323, § 2º, do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 25,
de 1956, que dispõe sôbre o pagamento de auxílios
e subvenções.
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 1º do
corrente, o Sr. Senador Mendonça Clark, da tribuna,
pediu providências à Mesa, a fim de que tivesse
curso o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1956,
que dispõe sôbre o pagamento de auxílios e
subvenções.
Na ocasião foi esclarecido a Sua Excelência,
por esta Presidência, que a proposição em aprêço se
achava arquivada, sendo-lhe lícito requerer o seu
desarquivamento.
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Efetivamente, a Lei Interna, no § 1º, do art.
323, dispõe:
"Ao fim de cada legislatura, serão arquivados
os projetos de lei e de resolução do Senado, em
primeira discussão, cabendo a qualquer Senador ou
Comissão requerer o seu desarquivamento em
Plenário, até o fim da primeira sessão legislativa
ordinária seguinte, quando se considerará definitivo o
arquivamento".
No presente requerimento, o Senador
Mendonça Clark pede o desarquivamento do projeto.
Ao Plenário cabe resolver. A Mesa fêz
distribuir aos Senhores Senadores o texto da
proposição, a fim de que possam deliberar, com
pleno conhecimento de causa.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento,
retomará o seu curso normal.
Discussão única, do Requerimento nº 139, de
1959, em que o Sr. Senador Mendonça Clark solicita,
nos têrmos do art. 323, § 2º, do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nº 41, de
1956, que altera o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE: – Neste requerimento, o
Sr.
Senador
Mendonça
Clark
solicita
o
desarquivamento do Projeto de Resolução nº 41-56,
de sua autoria, o qual, por se tratar de projeto da
legislatura anterior, teve o seu curso tolhido ao se
iniciar a legislatura atual, nos têrmos do art. 323, §
1º, do Regimento Interno.
Também
a
essa
proposição
se
referiu
S.
Exa.
no
pedido
de
provi-

dências que fêz à Mesa, em seu discurso de 1º do
corrente.
Como no caso anterior, a Mesa fêz distribuir,
aos Senhores Senadores o texto do projeto.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
A Mesa requisitará o projeto a fim de dar-lhe o
devido encaminhamento.
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
nº 187, de 1958, que institui concurso de títulos, para
provimento dos cargos de médico do quadro do
Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, no
Estado da Paraíba, tendo Parecer: sob nº 189, de
1959 da Comissão de Serviço Público Civil,
favorável, com a emenda de redação que oferece.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 149, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 187, de
1958, a fim de ser feita na sessão de 9 do corrente
mês.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959. –
Argemiro de Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do Plenário, retiro o projeto da pauta dos
trabalhos para reincluí-lo na Ordem do Dia da sessão
de 9 do mês em curso.
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Primeira
discussão
do
Projeto
de
Lei do Senado nº 26, de 1956, que altera
o art. 221 do Código de Processo Penal
(Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941), tendo Parecer: sob nº 159, de
1959, da Comissão de Constltuição e Justiça,
favorável, com a Emenda que oferece (nº
1-C).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto, com a emenda. (Pausa).
Não havendo quem queira usar a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Sôbre a mesa, requerimento de preferência do
nobre Senador João Villasbôas, que vai ser lido pelo
Senhor Secretário.
É lido e aprovado, sem debate, o
seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 150, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 212, letra p, e
309, nº I, do Regimento Interno, requeiro
preferência para o Projeto de Lei do Senado nº 26,
de 1956, a fim de ser votado antes da respectiva
emenda.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1959. –
João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Em vista da
deliberação
do
Plenário,
vai-se
proceder,
primeiramente, à votação do projeto, que, se
aprovado, prejudicará a emenda, por ser a mesma
substitutivo integral.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Fica prejudicada a emenda.
Oportunamente, a matéria voltará à Ordem do
Dia, para a segunda discussão.

É o seguinte o projeto aprovado em primeira
discussão:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 1956
Altera o art. 221, do Código do Processo Penal
(Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 221 (caput) do Código de
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941), alterado pela Lei nº 1.907, de 17
de outubro de 1953, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da
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 às
Assembléias Legislativas Estaduais, os Membros do
Poder Judiciário, os Ministros e Juízes dos Tribunais
de Contas da União, dos Estados e Distrito Federal e
do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e
hora prèviamente ajustados entre êle e o Juiz".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
EMENDA
Nº 1-C
Dê-se ao art. 1º do P.L.S. nº 26, de 1956, a
seguinte redação:
Art. 1º O art. 221 (caput) do Código de
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941), alterado pela Lei nº 1.907, de 17
de outubro de 1953, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da
República, os Senadores e Deputados Federais, os
Ministros de Estado, os Governadores de Estados e
Territórios, os Secretários de Estado, os Prefeitos
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do Distrito Federal e dos municípios, os Deputados
das Assembléias Legislativas Estaduais, os
membros do Poder Judiciário, os Ministros e Juízes
dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e
Distrito Federal, serão inquiridos em local, dia e hora
prèviamente ajustados entre êles e o Juiz".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos para esta
oportunidade.
Antes de encerrar a sessão, lembro aos
Senhores Senadores que o Congresso Nacional se
reunirá às 21 horas para apreciação de Veto
Presidencial.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a próxima, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 134, de 1956, que estabelece o regime
especial para a navegação fluvial e lacustre do interior
do País, tendo Pareceres (ns. 185 a 187, de 1959) das

Comissões: de Constituição e Justiça, contrário; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
favorável, com a Emenda que oferece (1-C), (com
voto em separado do Sr. Senador Francisco Gallotti)
e de Finanças, favorável ao projeto e contrário à
Emenda nº 1-C.
2 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 16, de 1959, que modifica o item II do
art. 4º da Lei nº 305, de 18 de julho de 1948
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício, concedida na sessão anterior, a
requerimento do Sr. Senador Mem de Sá), tendo
Pareceres Favoráveis (ns. 195 e 196, de 1959),
das Comissões: de Constituição e Justiça, e de
Finanças.
3 – Discussão única, do Projeto de Resolução
nº 7, de 1959, que suspende a execução parcial da
Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1956, do Estado
de São Paulo (projeto oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu Parecer nº 149, de
1959, tendo voto em separado do Sr. Senador Attílio
Vivacqua).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10
minutos.

39ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 5 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores.
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.

acham-se

Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
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, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. 2º Suplente, servindo de 1º Secretário,
dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem
Do Sr. Presidente da República, nº 66,
acusando e agradecendo o recebimento da de nº 33,
desta Casa, capeando autógrafo do Decreto
Legislativo nº 4, de 1959.
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MENSAGEM
Nº 67, de 1959
(Número de ordem na Presidência da República: 200)
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que, no uso da atribuição que me
conferem os arts. 70, § 1º, e 87, II, da Constituição
Federal, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei da
Câmara nº 3.301, de 1953 (no Senado nº 232-1958),
que assegura aos oficiais inativos e afastados das
fileiras do Exército, com o curso completo das
Escolas Superiores de Preparação de Oficiais, o
exercício da profissão de Agrimensor, por considerálo contrário aos interêsses nacionais, em face das
razões que passo a expor.
O projeto, em seu art. 1º, assegura aos oficiais
inativos e afastados das fileiras do Exército, com o
curso completo das Escolas Superiores de Preparação
de Oficiais, em que são ministradas as disciplinas de
Topografia e Desenho Topográfico, o exercício da
profissão de Agrimensor, esclarecendo, no art. 2º, ser
indispensável o registro regular no Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura e a expedição por êsse
órgão da respectiva carteira profissional, para
cumprimento do disposto no artigo anterior.
O art. 8º do Decreto-lei nº 8.620, de 10
de janeiro de 1946, declara que o exercício
das profissões de engenheiro, arquiteto e
agrimensor, em todo o território nacional, sòmente é
permitido a quem fôr portador de carteira profissional
expedida pelos Conselhos Regionais de Engenharia
e Arquitetura e, em seu art. 14, especifica: "A
todos os que apresentarem certificados de
aprovação em exames realizados nas escolas a que
se refere o art. 1º do Decreto nº 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, ou nas que, com as suas
características, posteriormente tenham sido ou ve-

nham a ser criadas, será concedida pelos Conselhos
Regionais de Engenharia e Arquitetura autorização
temporária para o exercício das atividades
correspondentes às matérias de aplicação em cujo
exame final foram aprovados." Como ressalva, diz o
parágrafo único do mesmo artigo: "o disposto neste
artigo sòmente será aplicado nas regiões do País
onde se verificar a escassez de profissionais
diplomados".
O art. 1º do Decreto nº 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, acima referido, dispõe:
"O exercício das profissões de engenheiro, de
arquiteto e de agrimensor será sòmente permitido,
respectivamente:
a) aos diplomados pelas escolas ou cursos de
engenharia, arquitetura ou agrimensura, oficiais, da
União Federal, ou que sejam ou tenham sido ao
tempo da conclusão de seus respectivos cursos,
equiparadas às da União ou sujeitas ao regime de
inspeção do Ministério da Educação e Saúde
Pública;
b) aos diplomados, em data anterior à
respectiva oficialização ou equiparação às da União,
por escolas nacionais de engenharia, arquitetura
ou agrimensura, cujos diplomas hajam sido
reconhecidos em virtude de lei federal;
Por outro lado, o Conselho Nacional de
Engenharia e Arquitetura, em Resolução nº 72, de 16
de maio de 1949, resolveu:
"Art. 1º Os Conselhos Regionais de
Engenharia e Arquitetura poderão, por solicitação
dos interessados, conceder o registro especial
dos técnicos de grau médio diplomados em
Agrimensura pelas escolas técnicas da União, ou
equivalentes.
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Art. 2º O registro dos técnicos de grau médio
diplomados em Agrimensura, feitos nos Conselhos
Regionais de Engenharia e Arquitetura, será
precedido do registro do diploma respectivo na
Diretoria do Ensino Industrial, do Ministério da
Educação e saúde.
Parágrafo único. Ao solicitar seu registro no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,
correspondente à Região em que desejar iniciar suas
atividades, deverá o interessado fornecer, além do
diploma a que faz referência êste artigo, documento
oficial, fornecido pela Escola em que se formou,
contendo, discriminadamente, a vida escolar, bem
como as notas obtidas nos exames.
Art. 3º Aos técnicos de grau médio diplomados
em agrimensura, nos têrmos do art. 1º, desta
resolução, serão mantidas as atribuições contidas no
art. 36 do Decreto 23.569, de 11 de dezembro de
1933, de modo a que possam:
a) projetar, conduzir e dirigir trabalhos
topográficos;
b) funcionar como peritos em vistorias e
arbitramentos relativos à agrimensura;
c) exercer a função de desenhista de sua
especialidade;
d) exercer as funções de Auxiliar de
Engenheiro nas repartições públicas da União, dos
Estados e dos Municípios, independentemente da
prova de capacidade exigida no parágrafo único do
art. 20 do Decreto nº 8.620, de 10 de janeiro de
1946.
Art. 4º Após o registro no Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura, o interessado receberá
a correspondente carteira profissional de "técnico de
agrimensura".
Acresce,
ainda,
que
o
Decreto
nº
20.178,
de
12
de
dezembro
de
1945, que alterou o Decreto nº 8.673, de

3 de fevereiro de 1942, prescreve, em seu art. 2º:
"Art. 2º O curso de Agrimensura abrangerá o
ensino das seguintes disciplinas de cultura técnica:
1) Tecnologia; 2) Desenho Técnico; 3)
Complementos de Matemática; 4) Cartografia; 5)
Legislação de terras; 6) Topografia e Noções de
Geodésia; 7) Astronomia de Campo; 8) Hidrologia do
solo".
Releva assinalar que a expressão "Escolas
Superiores de Preparação de Oficiais", constante
do projeto, é bastante vaga, pois poderá abranger,
como "Escolas Superiores, a Academia Militar das
Agulhas Negras e suas antecessoras: a Escola
Militar do Realengo e a Escola Militar de Rezende;
a Escola Técnica do Exército, que forma
engenheiros militares e a Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército, que tem a finalidade
específica de formar Oficiais de Estado-Maior e
não formar engenheiros ou técnicos de engenharia
de qualquer grau.
Quanto à Academia Militar das Agulhas
Negras e às antigas Escola Militar de Rezende e
Escola Militar do Realengo, em nenhuma época
constou de seus currículos sequer a metade das
disciplinas que o referido Decreto nº 20.178, de 1212-1945, considera como indispensáveis à formação
do Agrimensor.
Conceder a qualquer oficial inativo e afastado
das fileiras do Exército o direito de exercer a
profissão de Agrimensor, pelo simples fato de
possuir o curso completo da Academia Militar das
Agulhas Negras ou das Escolas Militares do
Realengo ou de Rezende e ter ali estudado as
disciplinas de Topografia e Desenho Topográfico,
ministradas exclusivamente para fins militares,
poderá resultar em:
a)
dar
autorização
legal
para
exercer
a
profissão
de
Agrimensor
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a oficiais que, embora tenham o curso completo da
Academia Militar das Agulhas Negras, ou das
Escolas Militares do Realengo e de Rezende e
possuam os conhecimentos teóricos necessários ao
planejamento e à execução de levantamentos
topográficos, não estão devidamente habilitados ao
desempenho integral de trabalhos que um
Agrimensor deve executar como prescrevem o
Decreto nº 20.178-45 e a Resolução nº 72-49, do
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura;
b) concorrer, de certo modo, para o
desprestígio do Exercício, criando um privilégio para
os oficiais inativos, pelo simples fato de terem
cursado escolas de formação de oficiais, escolas
essas que, como ficou provado, não dão a
habilitação necessária ao exercício da profissão de
Agrimensor.
São estas as razões que me levaram a negar
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 2 de junho de 1959. –
Juscelino Kubitschek.
PROJETO VETADO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado aos oficiais inativos e
afastados das fileiras do Exército, com o curso
completo das Escolas Superiores de Preparação de
Oficiais, em que são ministradas as disciplinas de
Topografia e Desenho Topográfico, o exercício da
profissão de agrimensor.
Art. 2º Para cumprimento do disposto no artigo
anterior, é indispensável o registro regular no
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e a
expedição por êsse órgão da respectiva carteira
profissional.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão Mista incumbida de relatar o veto.

Ofícios
Em 5 de junho de 1959.
Senhor Presidente,
Tendo tomado conhecimento dos têrmos do
Requerimento nº 146, de 1959, apresentado ontem à
Mesa pelo eminente Sr. Senador Cunha Mello, julgo
de meu dever, a fim de evitar duplicidade de pedidos
da mesma natureza, comunicar a Vossa Excelência
que os esclarecimentos objetivados naquele
requerimento já foram objeto de iniciativa por mim
solicitada à Comissão de Constituição e Justiça, na
qualidade de Relator, naquele órgão, do Projeto de
Resolução nº 19, de 1957.
Atenciosas saudações. – Daniel Krieger.
Atendendo às considerações que me foram
feitas, concordo na preferência do requerimento
supra. – Cunha Mello.
Em 5 de junho de 1959.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para
os fins convenientes, o incluso requerimento de
informações formulado perante a Comissão de
Constituição e Justiça, pelo Sr. Senador Daniel
Krieger, com referência à matéria do Projeto de
Resolução nº 19, de 1957, de que é relator.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos de minha alta estima e mais
distinta
consideração.
–
Lourival
Fontes,
Presidente.
Publique-se.
REQUERIMENTO
Nº 151, DE 1959
Na qualidade de Relator, na Comissão
de Constituição e Justiça, do Projeto de Resolução
nº 19, de 1957, requeiro a V. Exa. sejam
solicitadas do Exmo. Sr. Ministro Presidente do
Supremo
Tribunal
Federal
as
seguintes
informações, para completo esclarecimento da
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matéria de que trata a mesma proposição:
I) Se o julgado do Supremo Tribunal Federal
sôbre a Lei nº 2.970, alterando o art. 875, caput, do
Código de Processo Civil, deve ser incluído entre as
decisões a que se refere o art. 64 da Constituição
Federal;
II) Se a referida decisão está, ou não, sendo
aplicada em todos os seus têrmos, sem restrições,
pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1959.
Deferido.
PARECERES
NS. 210 E 211, DE 1959
Nº 210, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1958, (nº
2.196 B, de 1956, na Câmara dos Deputados), que
autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros
3.000.000,00, como auxílio à biblioteca da
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade
do Brasil.
Relator: Sr. Milton Campos.
Consta do processo, à fls. 12-14, o douto
parecer da Comissão de Finanças sôbre as emendas
oferecidas ao Projeto da Câmara nº 2.196-B, de
1956.
Êsse parecer, da lavra do nobre Senador
Daniel Krieger, examina com proficiência o
aspecto jurídico do assunto e conclui, muito
acertadamente, pela aprovação do projeto e das
Emendas ns. 1 e 3 e pela rejeição das Emendas
ns. 2 e 4.
A Comissão de Constituição e Justiça adota o
referido parecer, nas suas considerações e
conclusões.

Sala das Comissões, em 20 de maio de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Milton Campos,
Relator. – Menezes Pimentel. – Lima Guimarães. –
Daniel Krieger. – Argemiro de Figueiredo.
Nº 211, de 1959
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1958, (nº 2.196B, de 1958, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Paulo Fernandes.
O projeto em tela autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito de Cr$ 3.000.000,00, como auxílio à
biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil.
Pela natureza do projeto, sua apreciação foge
à alçada desta Comissão que nada tem a opor,
quanto ao mérito, a essa iniciativa. É sabido que a
Biblioteca da Faculdade de Medicina, da
Universidade do Brasil, não tem recebido as verbas
que merece para constituir-se num verdadeiro centro
de cultura médica.
Aliás, pela justificação que acompanha o
projeto de autoria do nobre Deputado Nelson
Monteiro, verifica-se que o abandono de biblioteca já
é uma tradição centenária, tendo provocado
reclamos dos mestres desde 1849.
O projeto recebeu várias emendas no
Plenário desta Casa, Uma (1), do ilustre Senador
Lino de Mattos, autorizando o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00, como auxilio à
biblioteca da Escola Agrícola da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, no Estado de
São Paulo; a segunda (nº 2), do nobre Senador
Coimbra Bueno, autoriza idêntico auxílio ao Museu
das Bandeiras, em Goiás; a terceira (nº 3), do
nobre Senador Apolônio Salles, autoriza o crédito de
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Cr$ 1.500.000,00 à Biblioteca da Universidade
Rural de Pernambuco; a quarta (nº 4), do ilustre
Senador Fernandes Távora, autoriza um auxílio
de Cr$ 5.000.000,00 à Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil, sendo que Cruzeiros
3.000.000,00
para
a
Biblioteca
e
Cr$
2.000.000,00 para a terceira cadeira de Clínica
Médica.
A Comissão de Finanças, ao apreciar essas
emendas, considerou que a relevância das de ns. 1 e
3 é de meridiana evidência. Pareceu-lhe, entretanto,
que as Emendas de ns. 2 e 4, procurando dotar um
museu e uma cadeira de Clínica Médica, fugiam à
linha geral do projeto e aos critérios até aqui
adotados.
Tratando-se de matéria financeira, não pode
esta Comissão sobrepor-se ao entendimento da
Comissão de Finanças e pela aprovação do projeto,
mas, quanto às emendas, embora em tese, julga-as
procedentes, é favorável às de ns. 1 e 3 e pela
rejeição das de ns. 2 e 4.
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Paulo Fernandes,
Relator. – Reginaldo Fernandes. – Mem de Sá.
PARECER
Nº 212, De 1959
Redação Final do Projeto de Resolução nº 8,
de 1959.
Relator: Sr. Sebastião Archer.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Resolução nº 8, de 1959, de
iniciativa do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Sebastião Archer,
Relator. – Padre Calazans. – Ary Vianna.

ANEXO AO PARECER
Nº 212, de 1959
Redação Final do Projeto de Resolução nº 8,
de 1959.
Faço saber que o Senado Federal aprovou e
eu, nos têrmos do art. 47, letra p, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO
Nº ..., de 1959
Suspende a execução dos parágrafos 2º, 3º e 4º
do art. 91, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Art. 1º É suspensa a execução do disposto
nos parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 91, da Constituição
do Estado de Minas Gerais, com a redação
constante da Lei Constitucional n. 3, de 30 de janeiro
de 1951, do mesmo Estado, em virtude de haverem
sido considerados inconstitucionais, pelo Supremo
Tribunal Federal, nos têrmos do Acórdão de 18 de
agôsto de 1958, publicado no Diário da Justiça, de 2
de março do ano em curso.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, com as minhas
escusas pela impertinência sou, porém, obrigado a
fazer uma cobrança pública à Liderança da Maioria
do Senado, a fim de que seja dado cumprimento à
sua palavra empenhada no caso da tramitação do
projeto de lei sôbre a cédula única nas eleições de
Deputados e Vereadores.
Trata-se
de
uma
dívida
do
Senado,
cujo
resgate
se
impõe
com
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a maior urgência, quando nada seja, para evitar
a interpretação de que os Senadores se
desinteressaram porque já são favorecidos, nas suas
eleições, com o uso da cédula única.
Fica muito mal para os Senadores dificultarem
aos demais integrantes do Poder Legislativo uma
conquista que a todos interessa, principalmente
porque objetiva melhorar, aperfeiçoando os futuros
pleitos eleitorais.
A propósito dêsse problema é oportuna uma
referência
à
manifestação
recente
do
Desembargador
Osvaldo
Pinto
do
Amaral,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, para o qual, conforme entrevista à Imprensa
do dia 8 de maio findo "a cédula única trouxe,
inegàvelmente, ao processo de apuração, segurança
e rapidez. Ninguém desconhece o quanto é
prejudicial à vida econômica e social da Nação, o
ambiente de insegurança e incerteza e quase
agitação gerado por escrutínio moroso. Todos ficam
com os olhos voltados para os trabalhos das Juntas
Apuradoras.
"Não é possível, na época de dinamismo e
progresso em que vivemos, a subsistência de um
processo de apuração superado, senão arcaico,
que estende os seus efeitos prejudiciais aos mais
variados setores da vida pública. Urge, portanto,
que se evolua também neste sentido: que se
obtenha um meio de acelerar o processo de
apuração, sem prejuízo da segurança e da
exatidão.
A cédula única representa, sem dúvida, o mais
decisivo passo dado até agora, para que tenhamos
apurações rápidas e seguras".
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – "O
seu
emprêgo
em
eleições
proporcionais,
além de permitir a racionalização dos trabalhos
de
apuração
trará
incalculáveis
benefi-

cios aos próprios candidatos e partidos.
"Na vigência do sistema atual, poucos são os
que podem concorrer aos pleitos eleitorais. Prova
eloqüente disso tivemos em 3 de outubro último:
alguns candidatos nos esclareceram que, para
disputar um cargo legislativo, mandaram imprimir
cêrca de cinco milhões a dez milhões de cédulas. O
preço médio foi de trinta cruzeiros por milheiro.
"Para a próxima eleição municipal, alguns
candidatos deverão confeccionar cêrca de dois
milhões de cédulas, em preço básico de trinta e
cinco a quarenta cruzeiros por milheiro. A essa
despesa devem ser acrescidos os gastos
necessários à distribuição de cédulas através de
fiscais, construção de barraquinhas e outras
providências, além do que será despendido com a
propaganda do candidato.
"A cédula única elimina tôda despesa de
impressão e distribuição de cédulas, ônus que
passaria para a Justiça Eleitoral, possibilitando aos
menos providos de recursos financeiros alcançar um
pôsto eletivo".
Concedo agora o aparte ao nobre Senador
Victorino Freire. Não o fiz antes porque estava lendo
o inteiro teor das declarações do eminente
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral de São
Paulo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou de
acôrdo com V. Exa. Afirma, no entanto, o Presidente
do Superior Tribunal Eleitoral de São Paulo que a
cédula única não só simplifica como apressa o
processo de apuração. É possível ocorra o fato
naquela unidade da Federação; no Maranhão,
contudo, apesar de cédula única, até agora não se
concluiu a apuração do pleito. O defeito também é da
Justiça Eleitoral.
O SR. LINO DE MATTOS: – Acredito, nobre
Senador Victorino Freire, que o que acontece no
Maranhão deve ser conseqüência da duplicidade do
sistema.
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Atualmente, ao lado da cédula única para as
eleições majoritárias, em que se inclui a nossa de
Senadores, há, também, a cédula velha, do sistema
antigo.
Em tais condições, a Junta Apuradora terá que
apurar duas cédulas distintas, o que dobra,
evidentemente, o trabalho.
Não estarão aí, nobre Senador Victorino
Freire, as dificuldades surgidas no Maranhão?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Absolutamente.
O defeito está na Justiça Eleitoral.
O SR. LINO DE MATTOS: – A experiência em
São Paulo provou que a apuração da cédula única,
nas eleições majoritárias, caminha cêrca de dez
vêzes mais ràpidamente do que as cédulas no
processo antigo, ou seja, para as eleições
proporcionais de Deputados e Vereadores.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No Maranhão,
o defeito não é das cédulas; é da Justiça.
O SR. LINO DE MATTOS: – Então, a reforma
da Justiça é medida que, certamente, o Congresso
poderá examinar. Basta que o nobre Senador
Victorino Freire ou aquêles que encampam seu
ponto de vista, diligenciem, a fim de apresentarem
projeto de lei neste sentido.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Vou dar a V.
Exa. esclarecimento precioso. Até hoje, no
Maranhão, não houve candidato a Governador que
conseguisse governar todo o período marcado
pela Constituição. Normalmente, nos recursos e
nas protelações da própria Justiça, o mandato é
reduzido de um ano, um ano e pouco, como
aconteceu com o Governador Eugênio de Barros e
com o atual Governador, Barros de Carvalho.
Eleitos, por grande maioria, mais de um ano de
seu mandato lhes foi tirado, através de recursos,
protelações e procrastinação da própria Justiça
Eleitoral.

O SR. LINO DE MATTOS: – Chicanas,
certamente, de rábulas que fizeram com que a
apuração demorasse.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E o chefe
pertencia ao partido que Vossa Excelência, em boa
hora, abandonou, ficando de acôrdo com meu ponto
de vista.
O SR. LINO DE MATTOS: – Acredito, nobre
Senador Victorino Freire, que, à proposição que visa
introduzir a cédula única, nas eleições proporcionais,
ou seja, de Deputados e Vereadores, se possam
apresentar emendas, corrigindo as falhas porventura
existentes no atual sistema da apuração pela Justiça
Eleitoral.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Essa parte,
aliás, poderá ser corrigida com a inclusão, que já
propus ao Senador João Villasbôas, de um
dispositivo na Lei Eleitoral, determinando que o
mandato começará na data da posse. Caso
contrário, dentro de alguns anos, poderá haver
procrastinação do resultado da eleição, e o candidato
eleito não tomará posse, durante três ou quatro
anos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Entendo, todavia,
que as razões apresentadas por V. Exa. – aliás com
fatos objetivos, no caso do Maranhão – em nada
prejudicam o ponto de vista que estou esposando –
que não é meu, mas já hoje no consenso quase
unânime da opinião pública – favorável ao
estabelecimento da cédula única nas eleições de
Deputados e Vereadores.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nessa parte,
estou de acôrdo com Vossa Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS: – Êsse o ponto de
vista que defendo, contando com colaborações
valiosas como a de Vossa Excelência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Apenas
contesto a rapidez da apuração.
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Na parte referente ao meu Estado, V. Exa.
pode estar certo de que nem cédula única nem
máquina elétrica resolvem o problema.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não vamos,
portanto, prejudicar a conquista da cédula única, em
conseqüência de falhas que, porventura, se
verifiquem no processo de apuração, as quais
podem ser perfeitamente corrigidas, com a reforma
do Código Eleitoral.
O Senado deve receber a opinião do preclaro
Desembargador Osvaldo Pinto do Amaral como
manifestação da mais alta valia, porque ditada pela
experiência de um magistrado, sob cuja orientação se
processou, em São Paulo, a mais perfeita e rápida
apuração de todos os nossos pleitos eleitorais.
É necessário, também, que a Liderança da
Maioria tenha em conta as reiteradas manifestações
de viárias origens, pedindo urgência na adoção da
cédula única.
Dentre os numerosos ofícios e telegramas que
recebi sôbre êsse assunto, destaco, como síntese de
todos, o que me enviou a Câmara Municipal de MogiMirim, nos têrmos seguintes:
"A imprensa de S. Paulo, ou mais
precisamente, o prestigioso órgão "Fôlha da Manhã",
através de bem fundamentado editorial inserto num
de seus números mais recentes, alertou as Câmaras
Municipais de todo o País, demonstrando-lhes nesta
hora conturbada da vida da Nação, a necessidade de
amplo movimento da opinião pública do interior,
visando à aprovação do projeto de lei em tramitação
no Senado da República, que institui a cédula única
para as eleições municipais que se aproximam.
A iniciativa já encontrou eco e repercussão,
tanto que a edilidade do próspero Município
de Penápolis, notando a importância da
medida, deu início, através de proposição aceita

por aquêle Legislativo municipal, a amplo
movimento entre os municípios de S. Paulo,
visando a conseguir a aprovação daquele projeto,
oriundo da Câmara dos Deputados Federais,
onde já foi aprovado.
Secundando, pois, tal movimento patriótico e
de capital interêsse das comunas interioranas,
requeiro à Mesa, satisfeitas as formalidades
regimentais de praxe, que se oficie ao Senado da
República solicitando a imediata aprovação do
projeto que visa a instituir a cédula única às eleições
municipais.
Requeiro, outrossim, que cópia desta
propositura seja igualmente remetida aos insignes
Senadores por S. Paulo, Senhores Padre Calazans e
Professor Juvenal Lino de Mattos.
Sala das Sessões, em 31 de março de 1959. –
Dr. Norberto Araújo Coelho".
O Senado precisa, portanto, Senhor
Presidente, pagar o seu débito, votando, com
urgência, o projeto de lei sôbre a cédula única para
as eleições de Deputados e Vereadores.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá V. Exa.
licença para uma aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o
aparte a Vossa Excelência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – As
vantagens trazidas às eleições pelo emprêgo da
cédula única, são de tal ordem, que dispensam
quaisquer explicações.
O SR. LINO DE MATTOS: – Exato, nobre
Senador Fernandes Távora. É a razão por
que estamos insistindo em que o Senado da
República não fique nessa perplexidade, deixando
passar o tempo sem que nem ao menos o relator
da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, o nobre Senador Jefferson de Aguiar, sôbre
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ela se pronuncie, embora haja declarado, mais de
uma vez, que o faria de imediato, por reconhecer a
necessidade da tramitação do projeto em tempo
hábil, nesta Casa.
Se há uma dívida contraída pela Maioria
parlamentar desta Casa, as reclamações têm,
conseqüentemente procedência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É obrigação
cívica indeclinável.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá o
nobre orador licença para um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Ouço o aparte de
Vossa Excelência.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Cabe-me
ressaltar, expressamente – e creio que com a
aprovação de V. Exa. mesmo – que a Liderança da
Maioria tem solvido tôdas as dívidas e compromissos
assumidos com o nobre colega. Asseguro,
outrossim, com conhecimento de causa, que o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, meu companheiro de
liderança, tem dedicado os mais atentos e vigilantes
estudos à matéria, que é importante, complexa e, por
isso mesmo, não pode ter solução de afogadilho.
Vossa Excelência há-de concordar comigo que, na
prática, o projeto apresenta certas dificuldades que
precisam ser corrigidas. Era a declaração que nesta
oportunidade desejava fazer, mais para ressalvar a
posição do colega de liderança, o nobre Senador
Jefferson de Aguiar. Devo dizer a V. Exa. que,
também, somos partidários da cédula única, mas não
concordamos integralmente com o projeto.
O SR. LINO DE MATTOS: – Há-de
compreender o eminente Líder da Maioria,
Senador Lameira Bittencourt, que reclamações
que me chegam às mãos, de várias origens: de
Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais,
jornalistas, enfim, da opinião pública recla-

mam tal providência do Senado. Entre os que
reclamam, há os que insistem que a proposição foi
votada pela Câmara dos Deputados em fins do mês
de novembro do ano passado e se encontra nesta
Casa há quase seis meses, e já nos aproximamos
das eleições municipais. A esperança de muitos é
que seja ela aprovada pelo Senado em tempo hábil,
a fim de aplicada nessas eleições.
Sr. Presidente, tenho para mim, salvo melhor
juízo, que as reclamações têm procedência; afinal de
contas, é um projeto de lei reclamado pela opinião
pública, complementando normas referentes a pleito
eleitoral no regime democrático na nossa terra, retido
na Comissão de Constituição e Justiça durante tanto
tempo.
Não há negar – sou o primeiro a proclamá-lo –
o trabalho árduo que pesa sôbre nosso eminente
colega, Senador Jefferson de Aguiar, mas, é de
justiça se diga haver S. Exa., há mais de um mês
assumido da tribuna do Senado da República,
conforme consta dos Anais, o compromisso de que
dentro de oito dias, emitia parecer sôbre a matéria.
Já decorreram mais de sessenta dias.
Lembremo-nos de que o povo está vigilante, que
acompanha de perto nossos trabalhos e nos
censura, na crenca de que, como já há o sistema de
cédula única para a eleição de Senadores. não
estamos dando maior importância à matéria, na parte
que se refere apenas a Deputados e Vereadores.
Certo que o conceito encerra injustiça
clamorosa para com o Senado da República; eu, por
exemplo, não o admito e o repilo, mas não posso
tapar a bôca do povo, que assim interpreta e dessa
maneira julga nossa atitude.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência tem tôda a razão; projetos dessa ordem
deviam ter nas Casas do Parlamento absoluta
prioridade.
O SR. LINO DE MATTOS: – Na questão
das prioridades, dirijo-me especialmente à
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta
Casa, para transmitir a estranheza manifestada
por várias correntes, quanto à atitude do
Presidente Nacional dessa agremiação partidária,
quando, em ofício ao Presidente do Partido Social
Democrático, estabeleceu as exigências para
entendimentos políticos, na base da aprovação,
pelo Congresso, de algumas proposições que o
P.T.B. considera indispensáveis, entre as quais,
todavia, não se encontra a que dispõe sôbre a
cédula única.
Ê manifestação de estranheza que gostaria
fôsse examinada pela Bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro, no Senado da República, pois
admito ser essa omissão proveniente apenas de
descuido do Presidente Nacional – o Vice-Presidente
da República, Sr. João Goulart.
Com efeito, não me parece possível
escapasse, dentre as proposições de importância
para o P.T.B., a que se relaciona com a cédula
única.
Assim, Sr. Presidente, tenho para mim que a
Liderança da Maioria nesta Casa, com os esforços, o
interêsse e a dedicação dos parlamentares,
integrantes das outras Bancadas, procurará acelerar
a tramitação do projeto de lei que estabelece o uso
da cédula única nas eleições de Deputados e
Vereadores.
Não acredito na aprovação da matéria antes das
eleições de 4 de outubro, porque – como frisou, com
muito acêrto, o nobre Senador Lameira Bittencourt – a
proposição, dependente de exame do Senado,
precisa sofrer reparos. Sou daqueles que entendem
necessário corrigir-lhe falhas; emendada, vol-

tará à Câmara dos Deputados. Em tais condições,
não haverá, de fato, tempo material para aprovação
antes de 4 de outubro. Nesse ponto, a culpa é nossa,
é do Senado da República.
As emendas a que se referem os nobres
Senadores Lameira Bittencourt e outros, poderiam ter
sido apresentadas no início da Sessão Legislativa; a
esta altura, o projeto de lei, pendente de decisão na
Câmara dos Deputados, não estaria dormindo o sono
dos indiferentes na Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÂO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
falo com emoção, porque, neste momento, rendo
homenagem à Obra Salesiana, que comemora,
neste ano, o 75º aniversário de sua atividade no
Brasil.
Para começar, lerei de Fulton Sheen, o grande
bispo americano, as palavras – para mim eternas –
com que resumiu, admiràvelmente, a obra salesiana
no mundo.
"Os salesianos me lembram a multiplicação
dos pães e dos peixes. O crescimento da Sociedade
Salesiana é simplesmente um milagre. Isto se deve a
um particular aflato do Espírito Santo e à intercessão
de Dom Bôsco.
Os Salesianos encontraram uma solução
praticíssima para os problemas modernos.
Trabalham para os pobres. Ensinam artes e ofícios.
Sabem manter os meninos alegres.
Continuando neste trabalho, o milagre se
perpetuará".
São palavras, como disse, Sr. Presidente, de
Fulton Sheen, grande prelado norte-americano.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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A primeira Casa Salesiana no Brasil foi aberta
por disposição do próprio fundador, São João Bôsco,
(1815-1888) em Niterói, a 14 de julho de 1883.
Conserva-se ainda no Museu Imperial, a carta em
que Santo recomendava seus filhos espirituais a S.
Majestade D. Pedro II.
A fundação deveu-se sobretudo, aos
insistentes pedidos de D. Pedro Maria de Lacerda,
então Bispo do Rio de Janeiro. Indo à Itália e
visitando o oratório de Turim, fundado e dirigido por
Dom Bôsco, Dom Lacerda não sossegou enquanto
não obteve do Santo um grupo de salesianos para
uma fundação na sua Diocese.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. MOURAO VIEIRA: – Com muito prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Faz Vossa
Excelência muito bem em ressaltar, a propósito do
aniversário de fundação da Ordem dos Salesianos, a
obra dessas Missões, principalmente no Amazonas,
trabalho que, sob o aspecto educacional, se
derramou e irradiou por tôda a mocidade
amazonense de três ou quatro gerações. Festejando
êsse acontecimento, interpreta V. Exa. a juventude
do Amazonas, de todos os tempos. Cumprimento-o
pela lembrança e solidarizo-me com gesto de Vossa
Excelência.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
do nobre companheiro de Bancada, profundo
conhecedor da obra salesiana no Estado. Ao mesmo
tempo, rendo-lhe minhas homenagens pela justiça
que me ajuda a fazer aos heróicos Padres perdidos
na nossa selva.
Falando no nosso Amazonas, não posso
esquecer os heróicos missionários que desde
1920, trabalham entre os silvícolas. Quem não
conhece os Padres Marchesi e Giaconi e os zelosos
Bispos, a quem está entregue a região de silvíco-

las do Rio Negro e do Rio Madeira, Dom João da
Costa, Dom José Domitrovitsch e, especialmente, o
benemérito do Estado do Amazonas, o conhecido
Dom Pedro Massa?
Mais de dois mil índios e índias albergam
anualmente os dezesseis colégios que as Missões
do Rio Negro têm a fortuna de possuir, sem contar o
esfôrço maravilhoso e extraordinário que fazem os
missionários itinerentes nas dezenas de vilas
formadas com famílias de ex-alunos e ex-alunas
egressados dos colégios Missionários Salesianos.
Consta-me que o navio da linha que vai para o Rio
Negro, mensalmente leva milhões de mercadorias
não só para os Institutos dos Salesianos como,
também, para o pagamento de trabalhos que se
executam nas Missões e nas pequenas cidades,
aproximadamente trinta, espalhadas até os extremos
limites da nossa Pátria, confinando com a Venezuela
e a Colômbia.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MOURÂO VIEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Considero
altamente inspirada a iniciativa de V. Exa., exaltando
a notável obra do educador católico no País. Em
particular, merece destaque a notável contribuição
dos Salesianos em benefício do desenvolvimento
cultural da Nação brasileira.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
autorizado de V. Exa., também profundo conhecedor
da obra do educador católico em nosso País.
Niterói foi o início de uma série de novas
fundações em São Paulo e em Minas. Os
Salesianos, entretanto, não contestes de cuidar da
juventude nos centros civilizados, se embrenharam
nas selvas à procura dos índios, que tanta vez
tinham povoado os sonhos proféticos de Dom Bosco.
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Mais de uma vez tiveram que pagar, com
esforços, suores e fadigas inauditas, seu trabalho
pioneiro. Basta recordar as figuras de Monsenhor
Lourenço Giordano e do Padre Balzola, falecidos em
plena selva, por falta de recursos, assistidos apenas
pelos índios e caboclos.
Nem faltou a êsse labor o sêlo do sangue
generoso: na penetração para a catequese dos
xavantes, caíram heròicamente, na trincheira,
trucidados pelos índios, os Padres Pedro Sacilotti
e Fuchs. Já antes, em 1895; falecera num
desastre ferroviárlo, em Juiz de Fora, o fundador e
1º Superior dos Salesianos no Brasil, D. Luiz
Lasagna.
Êsses heroismos, êsse sangue, fecundariam a
semente da árvore que haveria de subir dessa raiz,
crescer, frondejar e cobrir de frutos todo o território
nacional, desde as últimas fronteiras com a Colômbia
e Venezuela, nas Missões do Rio Negro, até ao mais
extremo sul, nas fundações de Rio Grande e Bagé,
já na fronteira uruguaia.
Também os frutos não se fizeram esperar. Há
poucos dias, o Rio, São Paulo e Belo Horizonte
podiam admirar um grupo dos ferozes bororos,
perfeitamente educados, dando concêrtos de banda de

música sob a regência do Padre Salesiano. O Sr.
Presidente da República, visitando as Missões do
extremo Norte do País, não ocultava sua admiração
pela grandiosidade das instalações feitas, com
ingentes sacrifícios, e principalmen te pelos
ubérrimos frutos de instrução e educação que podia
ver nos indiozinhos recolhidos pela Missão. Prova
disso é o índio de 31 anos, Antônio Barreto, pai de
dois filhos, carpinteiro habilitado, que desde Pari
Cacheira, lidando com a Colômbia, está agora entre
nós, representando as centenas de ex-alunos das
Missões de Rio Negro, do nosso Amazonas.
Dividida em dois grandes ramos, os salesianos
de Dom Bôsco e as Filhas de Maria Auxiliadora
(Salesianas) possuem institutos em tôda parte do
mundo; no Brasil são já duas centenas de colégios
espalhados por todos os Estados, onde, de acôrdo
com o pensamento, de seu Fundador e Pai, se
dedicam sobretudo à Juventude mais pobre, que
acolhe nos seus Oratórios festivos, escolas
profissionais e agrícolas e nas suas escolas.
Aprovada pelo Papa a 1º de março de 1869, a
Congregação Salesiana floresceu ràpidamente, de
modo a poder apresentar hoje, a menos de um século
de sua fundação, os seguintes eloqüentes dados:

Institutos e colégios .......................................................................................
Religiosos e Irmãs .........................................................................................
Alunos de ambos os sexos ...........................................................................
Obras assistenciais .......................................................................................
Escolas profissionais e agrícolas ..................................................................
Escolas primárias e secundárias ..................................................................
Escolas superiores ........................................................................................
Paróquias ......................................................................................................
Editôras e Livrarias .......................................................................................
Publicações periódicas .................................................................................

No Brasil
202
2.630
95.861
183
52
195
21
54
4
38

No mundo
2.587
36.765
534.387
1.694
1.220
2.187
245
509
162
(*)

(*) – No mundo inteiro as publicações
Também no campo missionária se distingue a
periódicas são quase incontáveis; só o Boletim Congregação: São 15 as Missões que dirige, numa
Salesiano, órgão dos Cooperadores Salesianos, se extensão territorial de 1.699.200 quilômetros quadrados,
edita em 28 nações diversas, com uma tlrsgem e com uma população de 25.800.677 habitantes".
mensal complexiva de mais de 600.000 cópias.
São êsses, Sr. Presidente, os da-
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dos estatísticos, demonstração eloqüente do número
de obras dos Salesianos em todo o País.
Estão se realizando no primeiro Colégio
Salesiano do Brasil, o tradicional Santa Rosa de
Niterói, os seguintes atos comemorativos:
1. Terceira Concentração Nacional dos ExAlunos Salesianos. Revendo seus antigos mestres,
perto de mil ex-alunos participaram da concentração,
homenageando a Nossa Senhora Auxiliadora, a
Divina Inspiradora da grande Obra Educativa de São
João Basco.
2. Primeiro Congresso Nacional da Juventude
Salesiana Seletas representações dos 202 Colégios
Salesianos, durante três dias, estão reunidas em
sessões de estudos e sessões magnas, para
estudarem seus problemas educativos.
3. Comemorações Ofíciais:
a) Te-Deum de agradecimento, cantado pelo
Exmo. Sr. Dom Armando Lombardi DD. Núncio
Apostólico no Brasil. Oração gratulatória de Dom João
Resende Costa, Arcebispo Coadjutor de Belo Horizonte.
b) Sessão Magna no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro. Com a participação das máximas
autoridades, civis, religiosas e militares, reunir-se-ao
os Salesianos e Filhas de Maria Auxiliadora, seus
Alunos e Ex-alunos, seus Cooperadores e
Benfeitores no Teatro Municipal, às 16,00 horas, do
dia 6 de junho, sábado, para comemoração oficial
das Bodas de Diamante.
Saudações pelo Ilmo. Sr. Prefeito J. J. de Sá
Freire Alvim, do Distrito Federal; pelo Pe. José Vieira
de Vasconcelos, Salesiano, em nome da
Congregação Salesiana.
Discurso congratulatório pelo Exmo. Cardeal
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, DD.
Arcebispo de São Paulo.
Discurso final pelo Exmo. Sr. Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira.
A parte artística está a cargo da Orquestra
Sinfônica Brasileira da Associação de Canto Coral do

Rio de Janeiro, Coral do Instituto Teológico Pio XI,
de São Paulo.
Hoje, para meu prazer, fui procurado por um
eminente prelado da Obra Salesiana, de quem obtive
os dados que dei conhecimento ao Senado. Uma
das características dos salesianos é trabalhar
anônimamente. Prometi que não lhe declinaria o
nome; assim, posso apenas dizer que se trata de um
preceptor da juventude amazonense, homem que há
trinta e sete anos convive conosco, defendendo os
interêsses da educação no Brasil e, principalmente, a
moral do povo de nossa Pátria.
Desta tribuna, em nome do Amazonas e, estou
certo, de todo o Senado, envio à Obra Salesiana os
mais efusivos cumprimentos ao ensejo das
comemorações jubilares das suas Bodas de
Diamante. (Muito bem; muito bem).
Durante o discurso do Senhor Mourão Vieira, o
Senhor Cunha Mello deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada peio Sr. Gilberto Marinho,
reassumindo-a depois.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, terceiro orador inscrito. (Pausa).
Não,se encontrando S. Exa. presente, dou a
palavra ao nobre Senador, Gilberto Marinho, quarto
orador inscrito.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Presidente, assumindo um ano faz, a direção do
Departamento dos Corretos e Telégrafos, numa
época difícil para essa repartição, lutando com
dificuldade sem conta, resultantes das restrições
legais relacionadas com a proibição da admissão de
pessoal e de aquisição de material, salvo os
considerados de absoluta essencialidade, vem
exercendo acertada, dinâmica e discreta atuação,
impondo-se ao conceito não só do Govêrno, como
das classes produtoras e do povo em geral, o
Tenente-Coronel Everado de Simas Kelly.

– 166 –
Merece especial referência, desde logo, a
porfia dessa autoridade na atualização das
promoções e melhorias de pessoal do D.C.T., que se
encontravam atrasadas. Embora com as citadas
restrições do Plano de Economia do Govêrno, o atual
Diretor Geral do D.C.T. vem pondo em execução
racional e eficiente programa de dinamização e
desenvolvimento dos Correios e Telégrafos,
destacando-se o seguinte:

Fora;

rádio (ondas curtas) e de micro-ondas entre Rio e a
Nova Capital da República (Brasília);
– ultimação dos estudos do sistema de
telecomunicações de tôda a rêde telgráfica do País,
inclusive micro-ondas;
Setor de reaparelhameuto e instalação

Inauguração de 4 novas Agências, com todos
os equipamentos, na Região do Rio Grande do Sul;
– idem, de 3, no Estado de São Paulo;
Assistência Social
– idem, de 5, no Estado de Mato Grosso;
Criação e instalação da Creche do D.C.T.;
– idem, de 2, no Estado de Pernambuco;
– instalação do Serviço de Raio X, em Juiz de
– idem, da Sala de Aparelhos, de Juiz de Fora;
– melhoria do Serviço de assistência social;
Setor de construções novas
– obras (prédios etc.) concluidas – 4;
– obras (prédios etc.) em andamento – 51
– obras. (prédios etc) iniciadas – 3.
Setor de comunicações telegráficas

Conclusão das instalações (terminais) da linha
carríer entre São Paulo – Rio;
– início da construção das linhas aéreas no
Tronco Sul – São Paulo Curitiba, Lajes e P.
Alegre;
– renovação do paralelo entre Murucí e Feira
de Santana (BA), a fim de restabelecer a
normalidade do tráfego telegráfico entre Rio e
Salvador;
–
18
obras
de
reconstrução,
prosseguimento, lançamento, medição, instalação
e conclusão de linhas, caixas de pupinização,
cabos, estações etc.;

Setor de Brasília – Futuro Distrito Federal
Criação da Superintendência das Atividades
Postais e de Telecomunicações de Brasília (núcleo
organizador do DCT, para facilitar a mudança da
Direçao Geral, na época, para a nova Capital);
– criação e instalação de 6 Agências no
perímetro urbano e rural de Brasília;
– projeto de ligação telegráfica entre Brasília
(GO) e Belém, (PA);
Setor do Nordeste
Projeto de aproveitamento (do convênio com a
C.H.E.S.F.), da instalação elétrica daquela.
Companhia, para ligação entre os grandes centros e
cidades do Nordeste;
Setor de Correios

Ampliação da rêde de Agências Postais e de
Postos de Correios;
– idem, das linhas postais;
– racionalização do serviço de condução de
malas e do aproveitamento eficiente do serviço de
Setor de telecomunicação em geral
Ambulante;
Intensificação dos trabalhos preparatórios do
–
atualização
do
sistema
projeto para o estabelecimento das comunicações de contábil do DCT, relativamente as con-
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tas apresentadas pelos Correios signatários das
Convenções da União Postal Universal e União
Postal América e Espanha;
– dinamização do serviço de Vales Postais,
substituindo remessas de dinheiro em espécie,
sistema que não mais consulta aos interêsses da
administração;
Setor de pessoal
Estudo da relotação e aproveitamento racional
do pessoal;
– nova distribuição de áreas de distribuição
domiciliária, nas principais cidades;
Aperfeiçoamento
Funcionamento do curso de Dirigentes de
Instalações e Instrutores Teletipistas;
– funcionamento do Curso de Manutenção
Orgânica de Viaturas;
– curso de Engenheiro em Telecomunicações;
– funcionamento do curso de conservação e
aparelhagem telegráfica;
– funcionamento de Instalação e Conservação
de Equipamento de Rádio;
– designação de Comissão para examinar o
Plano Nacional de Telecomunicações da Comissão de
Comunicações do Estado Maior das Fôrças Armadas;
– Curso de Preparação de Inspetores de
Linhas Telegráficas;
– Curso de Preparação de Técnicos de
Instalação e Conservação;
– Curso avulso de Conservadores de Luz,
Fôrça e Grupos Eletrógenos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tenho
acompanhado, de perto, a administração do Coronel
Simas Kelly à frente do Departamento dos Correios e
Telégrafos. Nos vários entendimentos que tive com Sa.,

pude verificar seu verdadeiro sofrimento por
querer fazer mais e não ter recursos. V. Exa. já
está apontando à Nação grandes iniciativas do
Departamento de Correios e Telégrafos, mas é
preciso que nós, do Congresso, e o Poder
Executivo, pensemos muito na extensão territorial
da nossa Pátria, que precisa de um sistema de
comunicações
postais-telegráficas
e
radiotelegráficas para que seja atendida a
população. O serviço dos Correios Telégrafos é
um índice de progresso e de grandeza de uma
Nação; entregue a um homem como o Coronel
Simas Kelly, deve ter todo o nosso apoio,
inclusive na concessão de recursos para que êle
possa executar o programa traçado. Faz V. Exa.
muito bem em realçar o serviço prestado ao País
por S. Sa., num ano de administração. É
necessário o prestigiemos a fim de que o Brasil
disponha de ótimo sistema postal-telegráfico,
conforme desejo de tôda a nossa Nação.
O SR. MOURO VIEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com prazer.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Não tenho o
prazer de conhecer pessoalmente o Coronel
Simas Kelly. Últimamente, entretanto, tenho sido
habitué de Gabinetes para interceder em favor de
pessoas
do
meu
Estado
que
solicitam
favores, principalmente dos municípios. Meus
esforços têm sido baldados. Há dias, porém,
dirigi uma solicitação ao Coronel Simas Kelly
que se apressou em me responder, o que muito
me animou, pois se trata de um plano de
recuperação de algumas estações do interior.
Concluo, pela formação de S. Sa., pela atitude,
com que atende aos que o procuram, que se
pode esperar alguma coisa no terreno de
telecomunicações.
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito
agradeço os autorizados depoimentos dos ilustres
colegas Senadores Francisco Gallotti e Mourão Vieira.
Essa enumeração de serviços e os conceitos
formulados, aqui se proferem como estímulo para
que o Diretor do D.C.E. se empenhe e se afervore na
ampliação e no aperfeiçoamento da nossa rêde de
comunicações, como fator de unidade nacional e
imprescindível instrumento de progresso econômico
e social da Pátria Brasileira. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Francisco
Gallotti, quinto orador inscrito.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, vive o País dias de
preocupação, quando é focalizado o problema
sucessório. Venho à tribuna, não para falar
pròpriamente por mim, mas porque a isso me senti
obrigado, hoje pela manhã, quando, lendo nossos
jornais, deparei entrevista dada por ilustre parlamentar,
representante da União Democrática Nacional,
Deputado Eurípedes Cardoso de Menezes. O tão só
conhecimento dessa manifestação deve trazer a todos
nós momento de séria reflexão. Não, farei comentários,
mas sua simples leitura, para que conste dos Anais e
os representantes da Nação na Câmara dos
Deputados e no Senado, bem como o próprio povo
brasileiro, meditem, quando tiverem de decidir quem
será o futuro governante de nossa Pátria.
Eis a entrevista dada à Gazeta, do Rio de
Janeiro, pelo ilustre Deputado da União Democrática
Nacional, Sr. Eurípedes Cardoso de Menezes:
"– Sou professor catedrático de Ética, da
Escola Politécnica da Universidade Católica.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Não posso cometer a grave falta de ética de, antes
da reunião do Diretório Nacional da UDN, falar aos
jornais sôbre os documentos e provas que disponho
sôbre a nefasta administração do Sr. Jânio Quadros,
os quais provam ser falsa essa idéia, que sôbre êle
se propala, de honestidade.
Qualquer solução – menos Jânio
– Não sei como – disse o Deputado Cardoso
de Menezes – apesar de seu caráter reservado, são
sempre mais ou menos veridicamente relatadas
pela imprensa as reuniões semanais do Diretório
Nacional da UDN. Foi o que sucedeu, também com
a reunião de quarta-feira última. Não atentarei, pois
contra a ética, dizendo à "Gazeta de Notícias" que,
efetivamente, pedi a palavra para fazer uma
consulta ao Presidente Magalhães Pinto sôbre
como deveria proceder um Deputado a cujo
conhecimento tivessem chegado denúncias de
suma gravidade a respeito do político em vias de
ser aclamado como candidato de seu partido à
suprema magistratura do País. Era o que ocorria no
momento, por isso que recebera de pessoas que
me
merecem
fé,
informações
deveras
desconcertantes a respeito do ex-Governador de
São Paulo; que, circundado de refulgente auréola,
vai polarizando ponderável parcela do eleitorado.
Todavia, se procedentes as informações que recebi,
provado ficaria não ser o Sr. Jânio. Quadros o
candidato ideal; estariam mesmo certos os que já o
classificam de desequilibrado, e a tal ponto que
qualquer outra solução seria preferível.
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Prosseguindo, disse:
– Ora, é evidente que certos distúrbios
mentais, dêsses que não raro decorrem de heranças
atávicas, de abuso do álcool ou doutras causas, se
poderiam apresentar como atenuantes para
determinadas anomalias de conduta; seriam, porém,
impedimentos irremovíveis para o exercício do cargo
de Chefe do Govêrno, máxime num regime
presidencialista como o nosso.
– Podendo eu, como de fato posso, dar
apreciável número de votos, em todo, o Brasil ao
candidato de minha preferência, como prejudicar
também, sèriamente, a propaganda daquele que eu
considero nefasto ao meu País, tenho de pesar a
minha responsabilidade e obedecer aos ditames da
consciência,
tanto
mais
que,
em
certas
circunstâncias,
nenhum
interêsse,
nenhuma
consideração de ordem sentimental nos deverá fazer
silenciar, sob pena de pecarmos por omissão.
Consulta
Dizendo como procedeu na reunião da UDN,
declarou:
– Mas, para não ser havido por precipitado,
consultei ao Presidente Magalhães Pinto sôbre a
conveniência de se constituir uma comissão de
homens do gabarito moral de um Eduardo Gomes, de
um Prado Kelly, de um Milton Campos para ouvir o que
julgo de meu dever relatar, primeiramente à própria
UDN, para que se verifique até que ponto procedem as
minhas restrições à candidatura. Jânio Quadros.
Procedentes, seria, o caso, de se encaminhar a UDN
para outra candidatura partidária ou superpartidária, e
de se iniciar, o mais cedo possível, uma cam-

panha de âmbito nacional de esclarecimento da
opinião pública.
Nova reunido
Terminando suas declarações, disse o Sr.
Eurípedes Cardoso de Menezes:
– Respondeu-me o Presidente Magalhães
Pinto que brevemente se reunirá de novo, talvez
extraordinàriamente, o Diretório Nacional, quando,
então, teremos oportunidade de ventilar o assunto.
Estas, as declarações que posso fazer, sem atentar
contra a ética".
Sr. Presidente, não acrescentarei uma palavra
à entrevista que acabei de ler.
Entrego à Nação as palavras do Deputado
Eurípedes Cardoso de Menezes.
O SR. MEM DE SÁ: – Poderia Vossa
Excelência se preocupar também um pouco com o
que vai com o Partido, Social Democrático, já que se
impressiona com o que se passa na União
Democrática Nacional.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dirija-se. V.
Exa. à entrevista. Não estou discursando; trago
apenas à Nação as palavras de um quase
correligionário de Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SÁ: – Não é meu
correligionário, É muito mais seu que meu; já foi
correligionário de V. Exa. e é possível volte a sê-lo.
Aliás, é mais correligionário de Salazar do que meu,
segundo declarações recentes à Imprensa.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não
expendi opinião.
O SR. MEM DE SÁ: – Se Vossa Excelência
está interessado em trazer à publicidade as
perturbações da União Democrática Nacional, creio
teria muito mais assunto dentro do seu próprio partido.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dirija-se a
nós; inicie V. Exa. e aqui estaremos para responderlhe.
O SR. NEM DE SÁ: – Vê Vossa Excelência o
argueiro do ôlho do vizinho; mas não vê a trave no
seu próprio.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Faço uma
vez o que V. Exa. tem feito tantas vêzes, nesta
Casa.
O SR. MEM DE SÁ: – Nunca! Nunca me
preocupei com os outros partidos. Quando erram, eu
os critico; mas não faço intriga.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não estou
fazendo intriga. Os jornais publicaram a entrevista do
Deputado da União Democrática Nacional. Eu
apenas a li, esta manhã; e sôbre mim desceu alguma
coisa que me impeliu a trazê-la ao conhecimento do
Senado e da Nação.
O SR. MEM DE SÁ: – Estou vendo. Sòmente
descendo alguma coisa sôbre V. Exa., o induziria a
êsse pronunciamento.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, concluindo, cito, como homenagem à
Imprensa, o jornal que entrevistou o Sr. Euripedes
Cardoso de Menezes: foi a "Gazeta de Notícias", do
Rio de Janeiro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V.
Exa. um aparte? – (Assentimento do orador) A
entrevista refere-se a um Deputado do Partido
Trabalhista Brasileiro, nosso aliado, não me posso
manifestar relativamente à atitude pessoal de
Vossa Excelência.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tenho dito,
Sr. Presidente. (Muito bem).
O SR. JOÂO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder da União Democrática
Nacional.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador João Villasbôas.
O SR. JOAO VILLASBÔAS (*): – Sr.
Presidente, Líder da União Democrática Nacional
ouvi a maneira enfática...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Que disse
Vossa Excelência?
O SR. JOAO VILLASBOAS: – ...a maneira
enfática com que nobre Senador Francisco Gallotti
acentuou a condição de udenista do ilustre Deputado
Eurípedes Cardoso de Menezes, autor da entrevista
que S. Exa. trouxe ao conhecimento do Senado.
Líder da Bancada Oposicionista e da Bancada da
União Democrática Nacional, vejo-me obrigado a
tecer alguns reparos não em relação à entrevista do
nobre Deputado udenista, mas sôbre a atitude do
nobre representante do Partido Social Democrático,
Senador Francisco Gallotti.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Falei em
meu nome pessoal, ao ler a entrevista. Não teve a
minha atitude qualquer aspecto político, nem me
manifestei em nome do meu partido.
O SR. JOÂO VILLASBÔAS: – Nenhum de
nós, nesta Casa, ao assomar a esta tribuna, poderá
deixar de falar na sua qualidade de político. Somos
representantes partidários. Tôda vez que falo no
Senado, poderei não fazê-lo em nome de minha
Bancada, embora receba a honra de sua liderança.
Em minha Bancada há absoluta liberdade de
pronunciamento. Posso falar, algumas vêzes, em
meu nome pessoal; nunca, porém, deixarei de falar
como udenista. Assim, é de crer que o nobre
Senador Francisco Gallotti também falou na sua
condição de pessedista.
__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Falei mais
como brasileiro do que como pessedista.
O SR. MEM. DE SÁ: – V, Exa, por ser
pessedista, não deixa de ser brasileiro.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente. Fala, porém, mais alto meu
sentimento de brasilidade que de membro do partido
ao qual estou filiado.
O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Parece que o
sentimento de brasilidade no nobre Senador
Francisco Gallotti...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Que deve
ser respeitado, como respeito de Vossa Excelência.
O SR. JOAO VILLASBÔAS: – é agarrar-se a
essa entrevista para, desde já, iniciar. combate à
candidatura do Sr. Jânio Quadros, até hoje
apresentada sòmente pelo. Partido Nacional
Trabalhista.
Nada. importa, entretanto, pertença aos
quadros da União Democrática Nacional o Deputado
que deu a um jornal a entrevista lida pelo nobre
Senador Francisco Gallotti.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Baseado
em vários documentos emposse daquele Deputado.
O SR, JOAO VILLASBÔAS: – Nada importa
pertença êle aos quadros da União Democrática
Nacional. Nesse Pàrtido, cada um de nós tem a
liberdade de manifestar seu pensamento, tem a mais
ampla liberdade de, mesmo nas questões de natureza
política, divergir da opinião da maioria do Partido.
Caminhamos, Sr. Presidente, para a sucessão
presidencial. O meu partido não tem, até êste momento,
candidata escolhido: está na trilha da sucessão
presidencial e poderá caminhar para a personalidade
do Sr, Jânio Quadros, na forma da resolução
tomada na nossa última convenção nacional, isto

é, desde que S. Exa. adote os princípios
fundamentais do nosso programa político. E iremos
com o Sr. Jânio Quadros, porque a mim não
interessa nem me move opinião contrária fornecida à
Imprensa, mesmo por pessoas filiadas ao meu
partido. O Sr. Jânio Quadros, durante quatro anos,
exerceu a magistratura política no Estado de São
Paulo, foi seu Governador, e essas acusações não
se fizeram contra S. Exa. em tôda Imprensa daquele
Estado, embora houvesse partido organizado
combatendo seu Govêrno, procurando demolir sua
atuação de administrador e de político.
Hoje, Sr. Presidente, diante da possibilidade
de ser êle candidato à Presidência da República,
candidato único, possibilidade que não está longe de
ser concretizada, apoiado não sómente pelos
partidos que mais ou menos já se manifestam nessa
trilha, mas, também, pelo grande Partido Social
Democrático, em cujas fileiras pessoas das mais
destacadas reconhecem em S. Exa. qualidades
essenciais para um grande Presidente...
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. pode
acrescentar pessoas e seções Inteiras.
O SR. FRANCISCO GAILOTTI: – O nobre„
Senador, Mem de. Sá sabe mais a respeito do PSD
que nos próprios..
O SR. JOAO VILLASBOAS: – Muito agradeço
à corrigenda que me traz o nobre representante do
Estado do Rio Grande do Sul. Não sómente
elementos destacados, políticos de vulto do PSD,
mas seções inteiras, Estados, já manifestam
simpatia pelo nome. do mato-grossense, que tão
dignamente governou o Estado de São Paulo.
O SR, VTCTORINO FREIRE: – Dá licença V.
Exa. para um aparte
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com prazer.
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O SR. VICTORINO FREIRE: — Estranho
afirme o Senador Mem de Sá que seções inteiras do
PSD) manifestam-se favoráveis à candidatura do Sr.
Jânio Quadros. Desconheço essa circunstancia. Sei
que a Convenção do meu partido adotou a tese da
candidatura partidária e dela ainda não se afastou,
Além do mais, o Diretório Nacional não se reuniu
para escolha de candidato. Também, dentro de
nosso partido, os homens têm seus próprios pontos
de vista. Eu, por exemplo, como os meus colegas de
Bancada maranhense, sugeri o exame do nome do
ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra, Presidente de
Honra do Partido Social Democrático. Não sou
adivinho para saber o que será resolvido, embora o
nobre Senador Mem de Sá diga que seções inteiras
do PSD estão com o Sr. Jânio Quadros. Como
membro do Diretório Nacional do Partido, sei que
continuamos com a tese da, candidatura partidária.
Quanto aos fulanos, ou beltranos que tenham dito
nos jornais que o PSD vai resolver desta ou daquela
forma como o fazem,inclusive, políticos estranhos à
nossa agremiação, que se abalançam a traçar
diretrizes ao nosso partido, procuram interferir em
questões privativas do seu Diretório Nacional ou da
Convenção é coisa de todo dia, em nosso" País.
Quanto à entrevista do Deputado Euripedes Cardoso
de Menezes, a minha impressão é que o Senador
Francisco Gallotti não a endossou.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não há
dúvida sobre isso. O resto é argumento, com fins
eleitorais.,
O SR. JOÂO VILLASBÔAS: – O nobre Senador
Victorino Freire deve estar enganado: o Senador
Francisco Gallotti declarou que falava em defesa dos
Interêsses nacionais e, nesse sentido, trazia a entrevista
do Deputado Euripedes Cardoso de Menezes.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Meu
ponto de vista é esse.

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Endossou-a,
portanto, aceitou-a e subscreve-a, porque, trazendoa ao conhecimento do Senado declarou que o fazia
mais como brasileiro do que como pessedista.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Partido
Social Democrático, como a UDN – o próprio nome o
está dizendo – é um partido democrático, no qual
cada qual tem o seu ponto de vista.
O SR. FRANCISCO GALOTTI – Claro Não é
privilégio da UDN!
O SR. VICTORINO FREIRE:. – Cada um
conta da festa como lhe vai bem. Estou certo,
porém, de que o nobre Senador Francisco Gallotti
não endossou os conceitos emitidos, em
entrevista, pelo Deputado Euripedes Cardoso de
Menezes.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Naturalmente; o.grande objetivo da minha atitude foi
para que a UDN aceite a sugestão da indicação de
três nomes, como os de Eduardo Gomes, Prado
Kelly e Milton Campos, para examinarem
prèviamente os documentos e a acusação
gravíssima dêste, Deputado.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa confirma que
endossa a entrevista.O problema é ,catarinense.
O SR. VICTORINO FREIRE: Se amanhã, um
Deputado da-UDN fizesse tais acusações à minha
pessoa, eu me defenderia. Estaria certo que os
meus colegas da União Democrática Nacional
não endossariam acusações sem fundamento
Cada um diz o que quer; é do nosso regime
democrático.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o
nobre orador um aparte ?
O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR FERNANDES TÁVORA: – Não tenho
motivos para descrer da boa fé e da honorabilidade
do Deputado udenista, autor da entrevir-
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ta trazida ao Senado pelo nobre Senador Francisco
Gallotti. Creio, entretanto, que como qualquer um de nós
poderá enganar-se ou ter recebido informaçôes errôneas
ou que lhe tenham sido dadas propositalmente de má fé.
Assim, entre a opinião de S. Exa., que pode ter sido
fàcilmente enganado e a da Nação, que na sua quase
totalidade dá a Jânio Quadros um conceito que,
realmente, o credencia à Presidência da República, fico,
naturalmente com a Nação.
O SR. JOÂO VILLASBÔAS: – Muito grato
pelo aparte com que me honra o nobre Senador pelo
Estado do Ceará.
Sr. Presidente, dizia que, dentro da União
Democrática Nacional, há a máxima liberdade de
manifestação de pensamento. Assim como há
aquêles que aplaudem e desejam a candidatura do
Sr. Jânio Quadros para a Presidência da República,
há também aquêles que, como o nobre Deputado
Cardoso de Menezes lhe fazem restrições. Na
entrevista, S. Exa. não desceu à articulação de fato
algum, não trouxe casos, não apontou qualquer ato
do govêrno do Sr. Jânio Quadros que o desabone
para o exercício da Presidência da República,
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Perdão! O
Deputado Cardoso de Menezes quis levar os
documentos ao conhecimento do Diretório da União
Democrática Nacional, mas foi solicitado que adiasse
seu depoimento. Sugeria êle fôsse organizada uma
comissão para examinar as acusações através das
provas que tinha sôbre a mesa. Não teve, portanto,
liberdade para explicar.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Naturalmente porque havia assunto mais importante
a ser tratado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Posso
dar informação mais completa sôbre o que
se passou na reunião da qual participei. Pelo

regulamento do Partido as reuniões terminam ao
meio dia; podendo ser prorrogadas por meia hora
apenas uma vez. Ao solicitar o Deputado Cardoso de
Menezes a palavra, declarando que tinha em seu
poder documentos referentes à ação administrativa e
à conduta pessoal do Deputado Jânio Quadros...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – "Nefasta
administração", declarou Sua Excelência na
entrevista.
O SR. JOAO VILLASBOAS: – que desejava
dar conhecimento ao Diretório Nacional, jà estava
esgotada a hora regimental. Ao mesmo tempo dizia:
"Não se assustem que não vou expor agora a
documentação, uma vez que está terminada a hora
da reunião". O Deputado Magalhães Pinto
recomendou-lhe deixasse para outra oportunidade o
que pretendia. Nada mais aconteceu, Sr. Presidente.
O Sr. Jânio Quadros poderia ter todos os defeitos,
poderia haver praticado, no seu govêrno, maus atos,
mas o fato é que, até agora a Imprensa não publicou
nenhuma acusação, nada apontou que pudesse
marear o brilho da sua honestidade administrativa.
Há poucos dias, quando se propalavra que o
Congresso tomaria providências de natureza
legislativa para Impedir a candidatura do Senhor
Jânio Quadros, o digno Marechal Teixeira Lott
declarou que lhe seria contrário, porque
antidemocrático e antirepublicano. Não podia admitir
embaraços à propaganda da candidatura de quem
exerceu o Govêrno de S. Paulo durante quatro anos
sem uma única crítica de profundidade, apesar do
avultado número de seus adversários políticos.
São expressões textuais do Senhor Ministro
da Guerra, que traduzem a verdade.
Justo, n atural, portanto, o entusiasmo
que o eleitorado brasileiro manifesta em todo
o Brasil, do Amazonas ao Prata, acêrca da per
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sonalidade do filho de Mato Grosso, que tão
dignamente governou o Estado bandeirante.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com
satisfação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A meu ver, o
caminho escolhido pelo Deputado Euripedes
Cardoso de Menezes é errado S. Exa. devia
submeter a denúncia não à União Democrática
Nacional, mas ao Partido Trabalhista Brasileiro,
porquanto o Sr. Jânio Quadros é Deputado por êsse
partido, cujo slogan é: candidato de mãos limpas,
para fazer limpeza geral". Aliás, a posição do partido
de V. Exa. é igual à do meu, que lançou a tese do
candidato partidário. Nós sugerimos o nome do
Marechal Gaspar Dutra; meu eminente colega e
chefe incontestável e incontestado, Senador Pedro
Ludovico, apontou o do Sr. Tancredo Neves. Ambos
são pessedistas. O partido vai resolver. Podia, até,
designar para Relator o eminente Líder Dr. Fernando
Ferrari, que tem o slogan das mãos limpas. Aliás,
peço licença para declarar, devia S. Exa. dizer quais
os de mãos sujas, de todos os partidos.
O SR. MEM DE SÁ: – Corroborando o
que V. Exa. disse, lembro que o Vice-Presidente
da República propôs uma chapa exclusivamente
trabalhista – Jânio-Jango. Assim, até a seção
de Santa Catarina terá que votar em Jânio; e
penso que o acôrdo entre o Partido Social
Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro
periclitará.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se V. Exa.
está mandando, votarei.
O SR. MEM DE SÁ:– Vai periclitar o acôrdo. O
Senador Irineu Bornhausen pode estar tranqüilo.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Sr.
Presidente,
se
o
nome
do
Se

nhor Jânio Quadros empolgou o eleitorado
brasileiro...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – È outra
história.
O SR. JOÃO VILLABÔAS: – ...se este nome
está no pensamento das massas brasileiras; se êsse
nome tem o apoio de um grande partido, que é o
Partido Trabalhista Brasileiro, ao qual está filiado e
representa na Câmara dos Deputados; se êsse
nome, segundo ainda declarações do nobre
Presidente dêsse partido, o ilustre Vice-Presidente
da República, Dr. João Goulart, será levado por S.
Exa. ao exame daquela agremiação partidária na
oportunidade em que se reunir para escolha do
Presidente da República; se um destacado membro
desse partido, que honra esta Casa, o Senador
Souza Naves, aventou, há poucos dias, a hipótese
de uma chapa à Presidência da República
encabeçada pelo nome do Sr. Jânio Quadros, é
porque o Partido Social Democrático não fêz, até
hoje, restrições a êsse ilustre brasileiro.
Sr. Presidente, entendo tarde para Comissões de
Inquérito ou divulgações de documentos que diminuam
o prestígio eleitoral do Governador Jânio Quadros.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais um aparte ?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Depois do que
V. Exa. declarou sôbre o Govêrno do Sr. Jânio Quadros
no Estado de São Paulo, são desnecessárias
quaisquer outras explicações. Se houvessem falhas,
mesmo menores do que as que nos deixa entrever
o autor da entrevista, naturalmente os adversários
figadais do Deputado paulista teriam provocado
enorme celeuma. O fato do Sr. Jânio Quadros ter
saído incólume do Govêrno demonstra que as
graves acusações formuladas na entrevista do Depu-
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tado Eurípedes Cardoso de Menezes são de todo
improcedentes.
O SR. JOÃO VILLABÔAS: – Muito obrigado
ao nobre Senador Fernandes Távora, representante
do Ceará.
Sr. Presidente, não faço, neste momento, a
defesa do Deputado Jânio Quadros, seja como
homem particular, seja como homem público.
Acentuo apenas que a União Democrática
Nacional foi chamada a esta tribuna por haver o nobre
Senador Francisco Gallottl tantas vezes repetido que a
entrevista pertencia a Deputado de meu partido.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A um
ilustre Deputado, eu sempre dizia.
O SR. JOÃO VILLABÔAS: – E diz muito bem
– ilustre Deputado da Bancada Udenista.
Sr. Presidente, apenas vim declarar que,
dentro da União Democrática Nacional, há a mais
ampla e absoluta liberdade de pensamento. Não
venho criticar nem condenar a atitude do nobre
Deputado Cardoso de Menezes. S. Exa., dentro da
nossa orientação partidária, tem o mais completo
direito de censurar homens públicos, mesmo aqueles
que já tivessem sido declarados candidatos da União
Democrática Nacional, o que ainda não existe em
relação ao Deputado Jânio Quadros.
Estou certo de que a Nação não caminhará às
cegas atrás dos candidatos que surgirem no écran da
política nacional, nem se deixará guiar pelos arroubos do
11 de novembro, multo menos pelas acusações que se
façam a um homem do passado de Jânio Quadros.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A dor do 11
de novembro não acaba mais, nobre Senador João
Villasbôas? Já não é mais época para que ela
continue.
O
SR.
JOÃO
VILLABÔAS:
–
Não
sinto
absolutamente
dor
algu-

ma pelo 11 de novembro; mas o que leio nos jornais
é que se invoca o 11 de novembro, para lançar à
Nação um candidato, afirmando que o Marechal Lott,
naquela data, foi o defensor da Democracia, o
defensor das liberdades públicas, o defensor do
Direito.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dissemos
que o Marechal Teixeira Lott foi a garantia do
contragolpe.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Garantia de
coisa alguma.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não somos
nós que estamos revivendo o 11 de novembro.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Foi V. Exa.
que falou agora.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Referi-me ao
11 de novembro porque aquela ala do Partido de
Vossa Excelência, dirigida por quatorze Srs.
Deputados, que ainda ontem se reuniram para fazer
o lançamento da candidatura do Marechal Teixeira
Lott à Presidência da República, invocou, como
motivo principal da propaganda dêsse nome os
dolorosos e tristes fatos do 11 de novembro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V.
Exa., um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR, VICTORINO FREIRE: – Vossa
Excelência não deve impressionar-se com notícias
dos jornais, porque ainda hoje eu li que o Partido
Social Democrático está em pânico. Porque em
pânico, se estamos em um regime democrático,
em plena paz e em plena ordem? Quanto às suas
deliberações, o PSD se reunirá na hora oportuna,
com os seus responsáveis, seus chefes, e traçará
uma diretriz para a sucessão presidencial, a
fim de se apresentar no embate livre das
urnas, para ganhar ou para perder. Já não fo

– 176 –
mos com o Dr. Cristiano Machado? Temos, para
isso, o testemunho pessoal do nobre Senador
Eugênio de Barros, eleito Governador.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Muitos não
foram. V. Exa. diz "fomos com o Dr. Cristiano
Machado, mas muitos não foram.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Foram todos;
apenas o eleitorado não obedecia aos comandos e
às alavancas partidárias. Nenhum chefe do PSD –
afirmo a V. Exa. – fugiu ao compromisso. E que as
alavancas partidárias do eleitorado não funcionaram.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Continuam
não funcionando.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não era
possível enfrentar o Dr. Cristiano Machado um
homem da popularidade e do prestígio pessoal do
saudoso Presidente Getúlio Vargas, porque o
eleitorado não obedecia à orientação partidária. Os
Senadores, Sebastião Archer, Eugênio de Barros e
eu, que somos chefes naturais do Partido Social
Democrático no Maranhão, nós, sómente nós e
Deus, sabemos o que nos custou a campanha do
Doutor Cristiano Machado, um esfôrço ingente junto
ao eleitorado, porque ninguém queria votar conforme
as instruções do Partido. O Senador Eugênio de
Barros, que pensávamos seria eleito por mais de
cem mil votos, só o foi por 30 ou 40 mil. Apesar de
se afirmar que a questão era fechada, que era para
se votar no Dr. Cristiano Machado, o caboclo dizia:
"mas eu quero dar um "votinho" para o Dr. Getúlio
Vargas".
O SR. MEM DE SÁ: – Esse fato pode se
repetir agora, Senador Victorino Freire; tenha muito
cuidado!
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não
estou
dizendo,
Senador
Mem
de
Sá,
que
não
se
repita.
Estou
acostu-

mado a trilhar os caminhos do Govêrno ou da
Oposição. Na gestão do Dr. Café Filho tôdas as
nossas posições foram derrubadas e, assim mesmo,
elegemos, a despeito da pressão do Govêrno, o
Senador Assis Chateaubriand, embora para meu
Estado tenham sido deslocados chefes políticos
adversários todos os comunistas do Brasil. Cheguei
a dizer; no rádio, que só faltava chegar o Bulganin
Assim mesmo, vencemos, com o Senador Assis
Chateaubriand, porque no meu Estado a maioria do
eleitorado é do Partido Social Democrático.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
ocupei a tribuna apenas para analisar a situação da
União Democrática Nacional em face da entrevista
do nobre Deputado Euripedes Cardoso de Menezes.
A liberdade que temos de nos manifestar dentro do
nosso Partido, a favor ou contra determinados atos
ou pessoa, trouxe-me à tribuna.
Não critico aquela entrevista; ao contrário,
tenho o mais profundo respeito pela opinião nela
expendida. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos.
E lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 152, DE 1959
Sr. Presidente.
Requeiro, à douta Mesa do Senado Federal,
seja solicitado ao excelentíssimo Sr. Ministro
da Fazenda se digne de fornecer informações,
emprêsa por emprêsa, beneficiários, investidores,
material, procedência, valor em moeda estrangeira
e equivalente em dólares americanos, de todos
os pedidos de licença de importação sem cobertura
cambial, como investimento de capital estrangeiro,
sem direito a registro na SUMOC, conforme a
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Instrução da mesma sob o nº 113, de 17.557,
pedidos que tenham sido deferidos entre o dia 1º de
outubro de 1957 e a data do presente Requerimento
de Informações.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1959. – Lino
de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – No Expediente há
pouco lido figura a Mensagem nº 200, em que o Sr:
Presidente da República comunica as razões do veto
ao projeto de lei que assegura aos oficiais inativos e
afastados das fileiras do Exército, com o curso
completo das Escolas Superiores de Preparação de
Oficiais, o exercício da profissão de agrimensor.
A fim de conhecerem dêsse veto, convoco as
duas Casas do Congresso Nacional para sessão
conjunta, no dia 30 do corrente, às 21 horas, sem
prejuízo da matéria constante da convocação
anterior para o mesmo dia e hora.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar,
designo os Srs. Senadores Victorino Freire, Saulo
Ramos e Joaquim Parente. (Pausa).
Passa-se à
ORDEM DO DIA

È lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 153, DE 1059
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra a,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 134, de
1958, a fim de que sôbre êle seja ouvida a Comissão
de Constituição e Justiça sôbre a Emenda nº 1-C.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1959. –
Lameira Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia
para que a Comissão de Constituição e Justiça se
pronuncie sôbre a Emenda nº 1-C.
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
nº 18 de 1959, que modifica o item 17 do art. 4º da
Lei nº 305. de 18 de julho de 1948 (incluído em
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr.
Senador Mem de Sá) tendo Pareceres Favoráveis
(ns. 195 e 196 de 1959) das Comissões: de
Constituição e Justiça, e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
nº 134, de 1956, que estabelece o regime especial
para a navegação fluvial e lacustre do interior do a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
País, tendo Pareceres (ns. 185 a 187, de 1959) das
Os Senhores Senadores que aprovam o
Comissões: de Constituição e Justiça; contrário; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
favorável com a Emenda que oferece (n° 1-C) (com
E o seguinte o projeto aprovado, que vai à
voto em separado do Sr. Senador Francisco Gallotti),
e de Finanças, favorável ao projeto e contrário sanção:
Emenda nº 1-C.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 1959
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa;
requerimento que vai ser lido.
(Nº 4.713-B, de 1958. na Câmara dos Deputados)
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Modifica o item II do art. 4º da Lei nº 305, de
18 de julho de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A redação do item II do art. 4º da Lei nº
305, de 13 de julho de 1948, modificada pelo art. 1º
da Lei nº 2.572, de 13 de agôsto de 1955, passa a
ser a seguinte:
"Art 4º.................................................................
II – 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 abril do
ano seguinte".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Resolução nº 7,
de 1959, que suspende a execução parcial da Lei nº
2.456, de 30 de dezembro de 1956, do Estado de
São Paulo (projeto oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu Parecer nº 149, de
1959, tendo voto em separado do Sr. Senador Attílio
Vívacqua).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 154, DE 1959
De conformidade com o disposto no
art. 274, letra d do Regimento Interno, requeiro
o adiamento da discussão do Projeto de
Resolução nº 7, de 1959, a fim de ser solicitada
do Senhor Governador do Estado de São
Paulo a remessa do texto integral da Lei nº
2.456, de 30 de dezembro de 1946, daquele
Estado.
Sala das Sessões, em 5 de junho
de 1959. – Attílio Vivacqua.

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da
deliberação do Plenário, o projeto é retirado da
Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de segunda-feira, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em segunda discussão, do Projeto
de Lei do Senado nº 34, de 1955, que restabelece
privilégio das Caixas Econômicas Federais, e dá
outras providências, tendo pareceres sôbre as
Emendas de Plenário – ns, 468, 469, de 1957, 190 e
191, de 1959, das Comissões de Constituição e
Justiça, favoráveI às Emendas de ns. 1 e 3 e
oferecendo subemenda à de nº 2; de Finanças,
favorável à Emenda de nº 2 e sua subemenda; à de nº
3 e oferecendo subemenda à, de nº 1; de Legislação
Social, dizendo escapar o assunto à sua competência;
e de Economia, favorável ao projeto, às emendas e
suas respectivas subemendas.
2 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 13, de 1959, que torna sem efeito a nomeação de
Záira Ferreira para cargo de Auxiliar Legislativo do
Quadro da Secretaria do Senado (projeto de autoria
da Comissão Diretora).
3 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 11, de 1959, que nomeia Carlos Tôrres Ferreira,
candidato aprovado em concurso, para cargo de
Taquígrafo, classe "N", do Quadro da Secretaria do
Senado Federal (Projeto de Autoria da Comissão
Diretora).
4 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 10, de 1959, que nomeia Donase Xavier Bezerra,
candidata aprovada em concurso, para cargo de
Auxiliar Legislativo, classe "J", do Quadro da
Secretaria do Senado Federal (projeto de autoria da
Comissão Diretora).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se
a
sessão
às
16
horas e 10 minutos,

40ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 8 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
As 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.

acham-se

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (52).
O SR. PRESIDENTE: – de presença
acusa o comparecimento de 52 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Quarto Secretário, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Avisos
Do Sr. Ministro da Guerra, solicitando
prorrogação de prazo para responder ao
Requerimento nº 78-59, de informações, formulado
pelo Sr. Senador Mem de Sá, relativamente à
desapropriação de terras no Estado do Rio Grande
do Sul.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
– Do Sr. Ministro da Viação e Obras
Públicas, indagando a solução que teria merecido
o assunto tratado no processo dêste Minis-
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tério, nº 19.801.46, e no Ministério da Fazenda, nº
Em tais condições, os 553 moinhos existentes
248.642-53, que abre crédito especial de Cruzeiros em janeiro de 1955 utilizavam apenas 36,6 por cento
31.400.327,30, para completar o pagamento devido da sua capacidade efetiva de moagem, registrandoa Companhia Ferroviária Este Brasileiro.
se, portanto, o absurdo da indústria moageira de
trigo ficar com 63,4 por cento da sua capacidade de
trabalho inteiramente inutilizada em virtude do
Ofício
número excessivo de moinhos.
Nº 1.334, de 14 de maio, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, transmitindo cópia do
Porta aberta nos "casos especiais"
pronunciamento daquele Tribunal, expresso em
ofício ao Presidente da Comissão de Serviço Público
A primeira providência governamental, logo no
Civil, contra o Projeto de Lei da Câmara nº 210, de início da administração, seria a do bom senso de
1958:
proibir a instalação, de novos moinhos. Proibir de
maneira absoluta, não como se fêz, com a Portaria
A Comissão de Serviço Público Civil.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 341, do Ministério, da Agricultura, baixada no dia 11
Expediente.
de abril de 1955, que deixou a porta aberta para as
Tem a palavra o nobre Senador Lino de autorizações "em casos muito especiais".
Mattos, primeiro orador inscrito.
Os casos muito especiais, que a opinião
O SR. LINO DE MATTOS: – (Lê o seguinte pública sabe quais são e porque são, arredondaram
discurso) – Senhor Presidente, o setor da indústria para, 800 o número dos atuais moinhos de trigo
de trigo oferece mais uma prova pública em abono Como conseqüência, desceu para 32 por cento a
das denúncias que venho fazendo sôbre a parte que está sendo utilizada dessas 800 indústrias,
desorganização
administrativa
do
Govêrno o que quer dizer, 88 por cento do capital investido na
Federal.
moagem de trigo está paralisado por obra e graça da
Enquanto o Presidente Juscelino Kubitschek incrível desorganização governamental.
proclama, constantemente, o seu empenho na luta
contra a carestia da vida, um extranho e insensato
Fotografia da insensatez governamental
conflito de orientação, no seio,do próprio Govêrno,
contribui para aumentar cada vez mais o preço do
O Govêrno da ,República autorizou com
"pão nosso de cada dia".
facilidades cambiais, com financiamentos, com
Em matéria de contrasenso administrativo o favores de várias ordens, a instalação de um parque
que se faz com os moinhos de trigo bate a todos os moageiro de trigo para 7 milhões ,de toneladas,
campeonatos.
quando o consumo brasileiro é de sómente 2 milhões
Ao assumir o Govêrno, em janeiro de e 400 mil toneladas, cumprindo, ainda, observar que
1955, o Presidente Juscelino Kubitschek estão homologadas novas instalações, em virtude
encontrou o número já elevadíssimo de 553 das quais teremos moinhos para 8 milhões de
moinhos de trigo, com capacidade de moagem da toneladas.
ordem de 5 milhões e 600 mil toneladas,
Não pode haver fotografia mais completa,
enquanto o consumo nacional não ultrapassava a mais perfeita e mais nítida de insensatez
2 milhões de toneladas.
administrativa.
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Temos, como conseqüência dessa situação:
1º Agravamento do custo da industrialização
do trigo;
2º Aumento de capitais improdutivos que
poderiam ser aplicados em outros setores mais úteis
à coletividade;
3º Protecionismo na distribuição do trigo para a
moagem, em virtude da corrida de cada indústria, cujos
donos procuram situar-se melhor no seio do Govêrno;
4º Dificuldades na distribuição dos produtos
terminados pelos moinhos porque, como cada vez é
menor a cota de matéria-prima, a luta do moageiro
passa a ser maior no atendimento dos seus
compromissos;
5º Dificuldades no abastecimento com a
inevitável criação do mercado negro e outras
mazelas que atormentam o consumidor.
A política de novos moinhos ou de ampliação
dos existentes é de tal maneira inexplicável que, ao
povo observador, assiste o direito de admitir a
existência de interêsses ocultos, por isso mesmo
ilícitos, visto que o Govêrno nada poderá oferecer
em favor de semelhante orientação administrativa.
Amparo direto à Triticultura
A explicação fornecida pelos responsáveis por
essa política de favores a alguns moageiros e de
prejuízos a muitos e, principalmente, ao povo, é a de
que a instalação de novos moinhos objetiva estimular
a produção de trigo nacional. Êsse raciocínio é tão
estapafúrdio que dispensa comentários. O mais
bisonho dos administradores da coisa pública
saberia que a triticultura sòmente poderá crescer
com o amparo direto aos que a exploram, como de
resto a agricultura em geral.
Remédio para o mal
O
continuar

Chefe
da
indiferente

anômala, cumprindo-lhe o dever de agir com
urgência e com muito rigor, a fim de colocar um
paradeiro na desorientação em que vive êsse setor
da sua administração.
O remédio é fácil. É medicamento de cura
rápida. Um decreto do Executivo Federal, proibindo,
sem ressalvas, sem "os casos muito especiais", a
ampliação da capacidade da atual indústria moageira
de trigo, até que se estabeleça o equilíbrio com o
consumo, liquida o mal pela raiz, principalmente se o
fizer anulando as autorizações já homologadas.
(Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, acabo de receber, dos
funcionários do Acôrdo entre a União e o Estado do
Amazonas, não amparados pelo art. 1º, da Lei nº
2.284, de 9 de agôsto de 1954, lotados na Inspetoria
Regional do Fomento Agrícola, ofício no qual
declaram que há cinco meses não recebem
proventos.
Em resumo: o motivo da falta de pagamento a
êsses servidores da Nação reside no fato de o
Tribunal de Contas da União não haver ainda
autorizado a Delegação do mesmo Tribunal, no
Estado do Amazonas, a saldar êsse compromisso,
por não ter sido o crédito registrado naquela Egrégia
Côrte.
Sr. Presidente, em que pese o volume
de trabalho que deve assoberbar o Tribunal
de Contas, penso que em cinco meses já devia
ter
havido
oportunidade
de
desembaraçar
êsse expediente, que ocasiona, no momento
em que se torna insuportável a alta do custo
de
vida,
fome
nos
lares
dêsses
mal

Nação
não
pode __________________
a
essa
política (*) – Não foi revisto pelo orador.
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pagos funcionários. Não sei, mesmo, como êles
resistem. Privados de seus salários durante tão
longo período, estão entregues aos agiotas, que lhes
emprestam dinheiro, a juros exorbitantes, e às
mercearias, às tabernas – como la se chamam que
lhes fiam a alimentação de cada dia.
De qualquer forma, sinto-me no dever de
consciência de trazer êsse apêlo ao Senado, não
para que esta Casa resolva o assunto, mas para que
o Dr. Pereira Lyra, ilustre Presidente do Tribunal de
Contas da União, se digne determinar providências
no sentido de que sejam pagos os vencimentos dos
funcionários do "Acôrdo".
As cinco causas que determinam tal situação
de vexame para êsses funcionários, são as
seguintes:
1 – Os funcionários do "Acôrdo", não
estabilizados (não beneficiados pelo art. 1º da Lei nº
2.284), não tendo por isso o privilégio de perceber
seus vencimentos pela chamada verba 1.0.00, vêemse, anualmente, a braços com tremendas
dificuldades,
oriundas
do
retardamento
no
pagamento de seus vencimentos;
2 – Para pagamento no ano em curso do
pessoal do "Acôrdo" não estabilizado, está em poder
da Delegacia Fiscal – repartição que procede aos
pagamentos – o numerário necessário;
3 – Todavia, a Delegacia Fiscal só poderá
efetuar os pagamentos após o registro do crédito na
delegação do Tribunal de Contas;
4 – A Delegação do Tribunal de Contas no
Amazonas, até a presente data, não recebeu
qualquer comunicação do Egrégio Tribunal de
Contas da União, para proceder ao registro do
crédito;
5 – Como se vê, todo o retardamento
no pagamento dos vencimentos do pessoal do

"Acôrdo" não amparado pelo art. 1º da Lei nº 2.284,
tem sido ocasionado pela não autorização do
Egrégio Tribunal de Contas da União à Delegação do
citado Tribunal, para que proceda ao registro do
crédito necessário.
É uma das poucas vêzes, Senhor Presidente,
em que há dinheiro, mas não há autorização para o
pagamento. Por isso, dirijo desta tribuna apêlo ao Dr.
Pereira Lyra para que determine providências, no
sentido de serem pagos os humildes funcionários do
"Acôrdo" do Estado do Amazonas.
Sr. Presidente, pelo Diário do Congresso,
tomei conhecimento de que o Sr. 1º Secretário, o
nobre Senador Cunha Mello, pela Portaria nº 12,
incumbiu o Oficial Legislativo PL-6, Ary Kerner Veiga
de Castro, de elaborar plano para um Serviço de
Relações Públicas do Senado Federal.
Verifico com prazer, nobres colegas, que o
Senador
Cunha
Mello
e
eu
pensamos
semelhantemente. Sempre entendi necessário
designasse o Senado um funcionário para
encaminhar nessas solicitações, a quem de direito, a
fim de que elas não ficassem sepultadas no Diário do
Congresso Nacional, tendo servido apenas para dar
trabalho aos tipógrafos, linotipistas e revisores.
O Plano organizado pelo funcionário Ary Kerner,
por decisão do Sr. 1º Secretário, já foi encaminhado à
Comissão, que cuidará da reforma do Regulamento da
Secretaria. É um trabalho bem feito, que evidencia o
talento e a alta capacidade de realização do funcionário
que o elaborou. O serviço concebido é o que de melhor
se poderia desejar para o bom funcionamento dêsse
novo setor. O Plano, como diz seu autor, é mais para
uma assessoria política ao Senador, resolvendo-lhe as
dificuldades de tempo etc.
Justamente
o
que
sempre
sugeri
está
contido
nesse
"Plano
para
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um Serviço de Relações Públicas", proposto com
características de assistência ao Senador – tarefa que
considero imprescindível ao Senado – nos amplos e
claros moldes com que a imaginou o alto funcionário.
Dessa forma, Sr. Presidente, apelos como o
que acabo de fazer, não ficarão sem a devida
seqüência, e as autoridades a que tenhamos de
recorrer, uma vez criado êsse serviço, terão
oportunidade de conhecer das reclamações e, se fôr
do seu agrado, tomar as providências necessárias
para sanar as irregularidades. Tudo isso para que
fiquem bem disciplinadas tanto a nossa missão como
a das próprias autoridades a quem recorremos nos
nossos constantes pleitos nesta Casa. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin,
terceiro orador inscrito.
O SR. GUIDO MONDIN (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores:
O homem que diz o que pensa,
destemerosamente, é digno de tôdas as honras.
Merece louvores, cânticos, monumentos, mormente
nesta hora crepuscular de silêncios acomodatícios
que, em política, encontram farisáicas explicações,
mas que constróem tão pouco – ou nada!
Ainda assim, Sr. Presidente, ocupo minha
tribuna sem estar decididamente certo se devo
elogiar um homem que pensou em voz alta de
maneira cruel, causticante, mordaz, e com jocosas
reticências. Não é a maneira de fazê-lo que me induz
à dúvida, pois o que importa, no meu entender, é
dizer o que se pensa, seja lá de que forma fôr.
Mas, antes de prosseguir, é preciso esclarecer
aos meus nobres pares a razão do meu comentário e
que diz respeito a todos nós, integrantes desta Casa.
Prende-se êle a uma nota enviada daqui do Rio

aos jornais da minha terra e que um correligionário
atento recortou, quiçá com a intenção mesmo de
que eu a trouxesse a êste Plenário. Talvez os
nobres colegas a tivessem lido nos jornais
locais, mas eu dela sòmente hoje tomei
conhecimento.
Diz a nota do "Correio do Povo", de Pôrto
Alegre:
"O Sr. Sebastião Paes de Almeida, Presidente
do Banco do Brasil, após assumir, interinamente, o
Ministério da Fazenda, afirmou para os jornalistas,
discorrendo sôbre sua teoria a propósito do infarte do
miocárdio, que, o que dá infarte não é o trabalho
excessivo. "É a gente estar saindo às nove horas da
noite do gabinete e o Secretário avisar que tem um
Senador a nossa espera"...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Doutor
Sebastião Paes de Almeida negou a veracidade da
"Nota" lida por V. Exa. Teria S. Exa. declarado coisa
muito diferente. Chocava-se, pelo excesso de
trabalho a que é obrigado, por fazer esperar no seu
Gabinete, Senadores que tinham também assuntos a
tratar em outros Ministérios. Por isso marcava hora
para não deixar Senadores ou Deputados à sua
espera. Dou testemunho da delicadeza do Dr.
Sebastião Paes de Almeida. Raramente ando pelo
Banco do Brasil, onde só vou para tratar de assuntos
de interêsse do meu Estado, porque não
tenho negócios bancários, não sou sócio
de ninguém, ostensiva ou ocultamente, nem
através de "testa-de-ferro". Não tenho o que fazer
no banco, tampouco devo ao banco. Uma
ocasião, entretanto, o Dr. Paes de Almeida marcou
hora para receber-me e ao colega Senador Eugê-
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nio de Barros; como chegaria tarde, teve a
delicadeza de telefonar pedindo-me que não fôsse
naquela hora e sim no outro dia, às dez horas e
meia, pois, em virtude de uma crise bancária, devia ir
à Capital bandeirante. Dou meu testemunho a V.
Exa., em louvor do Dr. Sebastião Paes de Almeida, a
quem não devo favores, a não ser atenções de que o
julgo merecedor.
O SR. GUIDO MONDIN: – Efetivamente, até
hoje não tive a fortuna de conversar com o Sr.
Sebastião Paes de Almeida. Por isso mesmo, e
como sou muito bem tratado em todos os Ministérios
e autarquias que tenho procurado, no desempenho
de
minhas
funções
de
Senador,
fiquei
profundamente chocado com essa nota. Como não li
o desmentido a que alude Vossa Excelência, as
minhas palavras servirão ao menos para que não
pensem a nosso respeito aquilo que se atribuiu ao
Dr. Sebastião Paes de Almeida.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com todo o prazer.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Meu
aparte, depois dos esclarecimentos prestados pelo
ilustre companheiro de Liderança, nobre Senador
Victorino Freire, já perdeu, em grande parte, seu
objetivo. Como, porém, não tive oportunidade de
conversar com o atual Ministro interino da Fazenda,
e Presidente do Banco do Brasil, Senhor Sebastião
de Almeida, sôbre a "Nota" a que V. Exa. se referiu,
ausente que estive desta Capital, por motivo
justo, afirmo ao nobre colega, juntando minha
palavra à do Senador Victorino Freire, unindo
meu testemunho ao de S. Exa. – e creio que
poderia até invocar o testemunho da quase, se não
da unanimidade desta Casa – que o Sr. Sebastião
Paes de Almeida é homem fino, educado, e justo, in-

capaz de incidir na deselegância a que lhe foi
atribuída, nessa correspondência. Pode V. Exa. ficar
certo, mesmo sem o desmentido peremptório do
nobre Senador Victorino Freire, que o Sr. Sebastião
Paes de Almeida seria incapaz de formar tal juízo a
respeito de Senador da República, de representante
do Parlamento que o procurasse no seu Gabinete de
Presidente do Banco do Brasil, no atual de Ministro
da Fazenda, ou ainda em São Paulo, no exercício
legítimo do seu mandato. Êsse o testemunho que
desejava dar a V. Exa., reafirmando, com plena
consciência do que digo, que, em absoluto, o Dr.
Sebastião Paes de Almeida proferiu as palavras
transmitidas ao Correio do Povo, órgão de imprensa
do Estado que Vossa Excelência com tanto brilho
representa nesta Casa.
O SR. GUIDO MONDIN: – Então, devo dizer ao
nobre Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt,
que estou muito feliz por saber que não ocorreu o fato
publicado pela imprensa. No entanto, como o assunto a
que me reporto é motivado por essas supostas
declarações, e, a meu ver, é de grande atualidade,
porque diz respeito à nossa vida parlamentar,
prosseguirei meu discurso, tal qual se não houvesse
ouvido a explicação através de apartes.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Creio também que o Dr.
Sebastião
Paes
de
Almeida,
homem
de
refinada educação, não teria usado desta
expressão; mas penso que V. Exa. poderia
continuar seu discurso a respeito de fato inegável
e que é muito mais grave do que essas
supostas declarações, o de ter o Senhor
Presidente da República marcado audiência para
os Senadores, às seis horas da manhã, em Petró-
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polis. Acredito ser isso muito mais grave do que
as declarações atribuídas ao Dr. Sebastião Paes
de Almeida, que provàvelmente não teve essa
atitude.
O SR. GUIDO MONDIN: – Vossa Excelência
não gosta das madrugadas; mas as matinatas
presidenciais, a meu ver, são soberbas.
O SR. MEM DE SÁ: – Para mim, não. A
qualquer hora eu não iria lá. Apenas defendo a
dignidade do Parlamento Nacional.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nunca me foi
marcada audiência para as seis horas em Petrópolis.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Peço ao
nobre Senador Guido Mondin licença para contraapartear o nobre Senador Mem de Sá.
O SR. GUIDO MONDIN: – Com muito gôsto.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O
eminente e simpático colega, Senador Mem de
Sá, com tôda certeza, não está falando com
seriedade, mas, apenas, trazendo a costumeira e tão
elegante nota de bom humor com que dá vida ao
Senado.
O SR. MEM DE SÁ: – O fato é verdadeiro.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Creio que
é forçar muito, concluir ser uma desatenção ou
desapreço ao Congresso Nacional, a circunstância
de o Presidente da República começar a trabalhar
tão cedo e a receber, não às seis horas, mas às sete
e às sete e meia horas, aos Deputados e Senadores.
Se assim procede é para poder atender a todos êles
até às treze ou quatorze horas.
É mais uma homenagem muito sincera e
expressiva ao espírito de vigilância e à operosidade
dos Senhores Congressistas.

O SR. MEM DE SÁ: – Dessas homenagens,
creio poderemos prescindir.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Delas não
prescindo.
O SR. MEM DE SÁ: – São profundamente
deprimentes.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não
apoiado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Marechal
Eurico Gaspar Dutra, quando Presidente da República,
começava as audiências às seis horas da manhã.
O SR. MEM DE SÁ: – Começava a trabalhar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Começava a
receber às seis horas, tanto que se dizia que os
Congressistas solteiros, freqüentadores de "boites",
só saiam na hora de serem recebidos pelo
Presidente da República.
O SR. MEM DE SÁ: – Para continuarem a
diversão.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os católicos
praticantes, como o nobre Senador Apolônlo Salles,
assistiam à Missa das cinco horas e iam diretamente
para a audiência presidencial.
O SR. MEM DE SÁ: – Caíam, logo, em pecado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se estivessem
acompanhados do nobre Senador Mem de Sá.
O SR. GUIDO MONDIN: – Senhor Presidente e
nobres colegas, está claro e posso prosseguir e dizer
que minha dúvida se prende a não saber se devo
louvar um homem que, dizendo o que pensa, atribui
tantos malefícios aos Senadores que o procuram.
Em primeiro lugar, o inesperado da revelação,
o conceito tremendo: os Senadores tornaramse agentes provocadores de enfartes do mio-
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cárdio. Isto não é bom. E quando, no julgamento
do Sr. Paes de Almeida, isto acontece?
Precisamente quando o Senador, como de resto
ocorre com os Deputados Federais, está cumprindo
com uma das mais exaustivas missões do seu
mandato.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com todo o prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Como Senador
da República, tenho tratado diversas vêzes com
o Sr. Sebastião Paes de Almeida, e posso
reafirmar de S. Exa. o que já disseram os
nobres
Senadores
Lameira
Bittencourt
e
Victorino Freire. É mais causa de enfarte para
Senadores a circunstância de irem ao Ministério da
Fazenda e saberem que verbas de interêsse
coletivo, além de muito cortadas, não são liberadas.
Êsse fato pode causar mais enfarte que o de receber
Senadores.
O SR. GUIDO MONDIN: – E enfarte coletivo.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com todo o prazer.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – O fato, por
exemplo de procurar um Ministério dezenas de vêzes
para convencer o Ministro de que certa medida deve
ser tomada em benefício de classes que vão
proporcionar renda ao País pode causar enfarte aos
Senadores.
O SR. GUIDO MONDIN: – Não cabe aqui, por
supérfluo, falar na dignidade do nosso cargo, da alta
investidura de que somos portadores, como
integrantes desta Casa do Congresso Nacional.
Não importa a tradição, os atributos, a majestade
do Senado. Nem vem ao caso apreciar conceitos

como os expedidos ao longo do tempo, entre tantas
outras figuras de escol, por um Bryce, um
Barthélemy, um Brunialti, um Hauriou, um Carlos
Maximiliano ou um Barbalho.
A realidade é que a prática da vida
democrática transformou os legisladores em
mandatários populares sem nenhum limite de ação.
Falo com profundo conhecimento de causa, e tanto
quanto eu sabem os eminentes e dignos colegas que
tenho encontrado diàriamente em gabinetes
ministeriais ou de presidências de autarquias, em
busca de soluções para os mais variados problemas.
É fato consumado, é norma estabelecida, é
prática indiscutível, porque resulta da índole da
nossa gente: não se pode restringir a ação
representativa apenas ao Plenários e às Comissões.
O Senador é enviado ao Monroe pelo sufrágio
direto e enquanto perdurar o seu mandato estará
sistemàticamente vinculado aos seus eleitores. Nós
sabemos e é inevitável, tenha ou não se tenha feito
promessas a respeito: o eleitor julga-se com o direito a
quaisquer solicitações, mesmo as mais pitorescas, como
a daquela que pediu a intervenção do Senador para que
a Brahma fornecesse chope a um determinado bar; de
outro que pedia ao Senador que lhe conseguisse aqui
um bom galo de rinha e ainda daquele que escrevia ao
parlamentar para que lhe comprasse uns sacos vazios,
que estavam sendo anunciados aqui no Rio. Ainda bem
que eram sacos vazios. Tanto não acontece apenas
com os parlamentares brasileiros, Senadores e
Deputados
norte-americanos,
com
freqüência,
comentam a curiosa natureza das solicitações que lhes
são dirigidas pelos seus eleitores, dela tirando jocosas
ilações pelo que contêm de inevitàvelmente humorístico,
embora espelhando anseios consoantes com a
mentalidade dos postulantes.
Mas,
não
é
para
aspectos
tais
que
nos
volvemos,
e
a
que
fizemos
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referência apenas para demonstrar que não há
limites nos pedidos dirigidos aos parlamentares.
Quero ater-me, isto sim, às questões de real
importância para as quais a intervenção e o interêsse
do Senador se fazem necessários.
Em primeiro lugar estão os grandes assuntos
de interêsse dos Estados que representamos.
A situação dos municípios brasileiros é
dolorosa e o nosso decantado municipalismo não
tem conseguido ir além de reconhecer que ser
Prefeito nestes duros tempos é carregar durante
quatro anos uma cruz das mais pesadas, cujo
calvário é suportar mais quatro anos as críticas do
sucessor que, com isto, pretende aliviar a sua própria
cruz. Pois bem, a miséria financeira dos municípios
exige, com freqüência, a presença, na Capital da
República, de Prefeitos que aqui vêm pleitear aquilo
que uma miserável discriminação de rendas lhes
nega. E lá vai com os Prefeitos o indefectível
Senador a bater às portas dos Ministérios. Quando
não são os Prefeitos, são Comissões de Deputados
Estaduais ou representantes de entidades outras,
sempre a pleitear e sempre a solicitar, naturalmente,
a presença de seus representantes em atuação aqui
no Parlamento.
Quem de nós, por exemplo, não está sendo
solicitado a conseguir a exclusão desta ou daquela
verba do Plano de Economia, que determinou um
pavoroso corte de 75 por cento nos pagamentos de
auxílios a obras educacionais, hospitalares e
assistenciais? Formam pirâmide em minha
residência os apelos a respeito, todos justos, pois sei
das insuperáveis dificuldades que tal medida trará
para os que, com tanta ilusão, propuseram-se a fazer
obra social neste País.
Seguem-se
intermináveis
questões
relacionadas
com
Ministérios,
Institutos,
Banco do Brasil, Correios, Cofap, Caixa
Econômica etc., etc. São diplomas que não
registram
sem
se
saber
porque.
São

funcionários aprovados em concursos mas que
nunca são nomeados. São auxílios que não são
pagos porque as publicações respectivas omitiram
detalhes. São pensões e aposentadorias que se não
decidem – tôda a gama, enfim, dessa burocracia
invencível a maltratar nossos patrícios, que,
desesperançados, vivem a aguardar soluções que
tanto tardam.
Ora, em mil casos, há um talvez em que o
postulante tem possibilidade de vir ao Rio, tratar
diretamente dos seus interêsses e, ainda assim,
antes de mais nada, mune-se do seu parlamentar
para acompanhá-lo. Mas, via de regra, o recurso é a
carta, pedindo socorro. E nós sabemos, nobres
colegas, que a nossa intervenção, quando feliz, raro
consegue sê-lo na primeira investida. Um mesmo
assunto exige repetidas visitas, o que nem sempre é
compreendido pelo eleitor, que, desconhecendo a
realidade, julga-se desconsiderado pelo seu
representante, que pensa ser capaz de tudo resolver
como num passe de mágica.
Tudo isto é decorrência da excessiva
centralização administrativa que tolhe e embaraça as
decisões mais simples. Tudo se decide aqui, e
porque tudo é tremendamente moroso, faz-se
necessária a intervenção daqueles que o povo tem
naturalmente como seus delegados. Como
poderemos, por exemplo, ser refratários à solicitação
daquele operário que, atacado de grave moléstia,
está dependendo, para receber seu auxílio-doença
ou aposentadoria, da decisão de uma junta médica
que examina à distância, telepàticamente, e que
pode, como muito acontece, pronunciar-se pela
negativa ou então conceder o pleiteado, com o
doente já no cemitério?
Parece-me, então, queiramos ou não,
consideremos ou não, que o ofício de permanente
postulante compromete a dignidade senatorial, – que
esta é a nossa realidade e como tal deve ser
encarada.
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O meu comentário positivamente não implica em
queixa contra os que a mim se dirigem e que conto
aos
milhares.
Ao
contrário,
atendo-os
sistemàticamente com grande prazer, cônscio da
minha utilidade, em que pesem a dispersão de
esforços e o desvio que provoca da atividade
parlamentar própriamente dita.
O que eu não esperava, não desejava, jamais
supus, é que no exercício inevitável desta facêta da
nossa atividade, em que tanto servimos ao nosso
Estado, aos nossos municípios, às entidades
educacionais, hospitalares e assistenciais, aos
nossos conterrâneos, enfim, – viéssemos a provocar,
com a nossa presença a interferência, enfartes do
miocárdio naqueles que procuramos porque em suas
mãos está a solução das questões em jôgo.
Disse o Sr. Ministro interino da Fazenda: ..."o
que dá enfarte não é o trabalho excessivo. É a gente
estar saindo às nove horas da noite do gabinete e o
Secretário avisar que tem um Senador à nossa
espera..."
O SR. GASPAR VELLOSO: – Dá licença para
um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com muito prazer.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Esclareça-se
que êsse Senador ainda não está saindo; por vêzes,
está chegando.
O SR. GUIDO MONDIN: – Perfeitamente.
Sr. Presidente. Depois de conhecer o
pensamento de tão alta autoridade em tôrno da
impressão que lhe causa a presença de um Senador
em seu gabinete, passei a considerar efetivamente
penosa a nossa intervenção junto a Ministérios e
Autarquias.
Não
basta
o
amargo
tributo
da
nossa persistência na solução dos casos a nós
confiados.
Acrescentasse
agora
uma
interrogação cruel: e se eu matar, com um enfarte

do miocárdio, um Ministro, um Diretor, um
Superintendente, um Presidente?
Sr. Presidente. Eu sou um homem religioso.
Respeito o quinto mandamento do Decálogo que
proíbe matar – e eu não quero pecar!
Vim ao Rio para viver e para que vivam todos
os responsáveis pela coisa pública, a fim de que,
vivos e atuantes, deixem viver meus conterrâneos
que, longe, em meu Estado, sofrem a angústia das
longas esperas pela solução dos seus problemas.
Sr. Presidente. Chamam-nos de País da Pátria
e eu não acho sensato, nem conveniente, qualquer
conflito entre Pais da Pátria e Paes de Almeida.
Entendo, isto sim, que o julgamento emitido, em que
pese o elogio que faço a todos os que têm coragem
de pensar em voz alta, não pode generalizar-se.
Seria um desastre, porque estabeleceria uma
situação verdadeiramente constrangedora para o
exercício pleno do nosso mandato.
Se nós, Senadores, compreendemos as
dificuldades que se abateram sôbre quaisquer
setores da administração, é preciso que os seus
responsáveis imediatos compreendam, por sua vez,
que os integrantes do Legislativo não os visitam para
roubar-lhes o precioso tempo. Estão, isto sim,
cumprindo com um dos deveres que o mandato
impõe, entendendo mais que da soma de esforços,
bem ou mal, se irá solucionando pelo menos boa
parte das questões em andamento.
Sr. Presidente, para concluir, não penso como
o Sr. Paes de Almeida. Creio que, com ou sem a
presença de Senadores, o enfarte decorre mesmo do
excesso de trabalho e das tremendas preocupações
da vida que se leva e para a qual não estamos
biològicamente preparados. E termino perguntando
ao Sr. Paes de Almeida: sobrevindo enfarte de
miocárdio em qualquer um de nós, Senadores, a
quem devemos atribuir a culpa?...
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
outro aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer!
O SR. VICTORINO FREIRE: – O discurso de V.
Exa. foi feito na suposição de que o Dr. Sebastião Paes
de Almeida houvesse feito semelhante declaração.
O SR. GUIDO MONDIN: – Ficou perfeitamente
esclarecido.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mais uma vez
desejo consignar, no discurso de V. Exa., a
retificação de que o Dr. Sebastião Paes de Almeida
seria incapaz de indelicadeza dêsse gênero, com
qualquer membro do Congresso Nacional.
O SR. GUIDO MONDIN: – De tudo, entretanto,
Sr. Presidente, resulta um fato positivo: a notícia ensejou
manifestações, que me parecem necessárias para
esclarecimento de muitos daqueles que desconhecem o
que ocorre nos bastidores da vida parlamentar.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Formo o
mesmo juízo que o meu colega, Senador Victorino
Freire, a respeito do atual Ministro da Fazenda
interino, Sr. Sebastião Paes de Almeida. S. Exa.
seria incapaz de fazer tal afirmativa. Aquêles que a
fizeram, certamente tiveram intuito jocoso. Na
maioria das vêzes, quando o Ministro já deixou seu
gabinete, o Senador está começando o trabalho
extraordinário, para atender pedidos do seu Estado e
dos municípios do mesmo.
O SR. GUIDO MONDIN: – Perfeitamente.
Quem tiver passado – como eu – à uma, duas e três
horas da madrugada pela Avenida Rio Branco, deve
ter verificado que há, nesta Casa, uma janela
iluminada: é um Senador que trabalha.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: –
Faço
minhas
as
palavras
dos
nobres
Senadores
que
acabaram
de

apartear V. Exa. Conheço bem o Sr. Sebastião Paes
de Almeida, e posso afirmar ao Senado, com
absoluta segurança, que S. Exa. seria incapaz de
declaração dessa natureza.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Freqüento o
Gabinete do Presidente do Banco do Brasil para
tratar de interêsses da Paraíba. Vou relatar fato, que
talvez seja oportuno, para esclarecer o discurso de
V. Exa., uma vez que inúmeros colegas já deram seu
testemunho sôbre a conduta do Sr. Sebastião Paes
de Almeida. Desejo esclarecer a maneira pela qual
S. Exa. encara os representantes do povo –
Senadores e Deputados. Certa vez, estava eu em
seu Gabinete, quando alguém – por brincadeira –
disse que os Senadores e Deputados dão muito
trabalho ao Presidente do Banco do Brasil, fazendo
solicitações.
Sua
Excelência
imediatamente
declarou: – Absolutamente; os Senadores e
Deputados não me dão o menor trabalho. Os que
aqui aparecem, procuro atender com tôda a
solicitude, porque sempre vêm fazer pedidos em
benefício de sua gente e de suas terras. Trata-se,
portanto, de homens de grandes qualidades.
O SR. GUIDO MONDIN: – Posso considerarme muito feliz, por haver ensejado manifestações de
tal ordem em defesa do Sr. Sebastião Paes de
Almeida, que conta nesta Casa com uma plêiade
extraordinária de defensores.
O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não.
O
SR.
LOURIVAL
FONTES:
–
O
comentário a que V. Exa. se refere tem
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espírito, mas não tem verdade. A exação e correção
do Presidente do Banco do Brasil, impedem-no de
uma apreciação depreciativa ou pejorativa. Tenho-o
visitado, várias vêzes, a serviço de meu Estado, e
sempre sou gentilmente recebido. Não acredito que
sua probidade no cumprimento do dever leve Vossa
Excelência às críticas que formula, muito menos, às
censuras que faz.
O SR. GUIDO MONDIN: – Vossa Excelência
ouviu o que se passou com meu discurso, que foi
muito simples: eu o escrevi. Já no seu início fiquei
amplamente esclarecido sôbre a verdade, mas
prossegui, porque poderá servir para o futuro. Se
alguém efetivamente julgar assim, teremos adiantado
nosso pensamento em tôrno daqueles que possam,
igualmente, criticar os Senadores precisamente
porque insistem em pugnar pelos interêsses de seu
Estado e eleitorado.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Considero oportuno acrescentar elementos para um
julgamento fiel da personalidade e da atuação como
homem público do Presidente do Banco do Brasil,
atual Ministro interino da Fazenda. Vossa Excelência
não deve encerrar suas palavras sem ter a certeza
de que se não fôssem êsses fortes depoimentos no
sentido de demonstrar que as expressões não foram
verdadeiramente descorteses, e de comprovar que
êsse homem, pela sua formação moral, seria incapaz
dessa indelicadeza para com um Senador da
República. Estou certo de que V. Exa. não terminaria
suas palavras sem a manifestação eloqüente
de apoio e de solidariedade de todo o Senado
Federal no desagravo que V. Exa. tinha o de-

ver de fazer e que, neste caso, não seria de sua
própria pessoa, mas, sim, do Senado da República.
O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Dá licença o
nobre orador para um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com todo o prazer.
O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Estou
inteiramente de acôrdo com a opinião da quase
maioria do Senado, com relação ao Dr. Sebastião
Paes de Almeida. S. Exa. seria incapaz de dizer
tamanha estultícia. O Dr. Sebastião Paes de Almeida
recebe sempre muito bem a todos os Senadores e
Deputados, e eu tenho bastantes motivos para fazer
essa justiça a Sua Excelência.
O SR. GUIDO MONDIN: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, não tive – como disse,
inicialmente – oportunidade até agora de visitar o Sr.
Sebastião Paes de Almeida. Nenhum dos assuntos que
me foram dirigidos por meus conterrâneos, o exigiu. No
entanto, da primeira vez que me avistar com S. Sa.,
comparecerei com um saldo a meu favor, já que dei
oportunidade de o Sr. Sebastião Paes de Almeida
receber no Senado a consagração que teve esta tarde.
Assim, Sr. Presidente, encerro o comentário
que me propus fazer desta tribuna. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lourival
Fontes, quarto orador inscrito.
O SR. LOURIVAL FONTES (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, venho comunicar ao
Senado o doloroso passamento do escritor Gastão
Cruls e, ao mesmo tempo, justificar uma expressão
de pesar em honra da sua memória.
Era um escritor de rara e profunda
inspiração, servido por um caráter da maior
probidade intelectual. Abandonou desde cedo a
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vocação e a especialidade profissionais para se
dedicar ao cultivo das letras, de onde lhe veio a
merecida consagração. Os seus romances, contos e
novelas despertaram os louvores gerais e marcaram
uma posição de excepcional relêvo na literatura
nacional. A trilogia amazônica revelou os segredos e
os mistérios de uma região desconhecida. As
aparências do Rio de Janeiro desdobraram o autor
na fascinação e na curiosidade de um amante do
passado e de um historiador vivo e fecundo da nossa
formação e evolução.
A êle rendemos, pela sua vasta e múltipla
obra, a expressão de reconhecimento dos seus
contemporâneos e o tributo da nossa saudade.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 155, DE 1959

lotes urbanos e indivisíveis, em Brasília. Para
documentação do assunto, anexo o discurso que
produzi no Plenário desta Casa, no dia 25 de maio, e
constante da página 922 e seguintes, do D.C.N.
(Seção II), de 26 de maio de 1959.
Sala das Sessões, em 8 de junho de 1958. –
Coimbra Bueno.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria que acaba
de ser lida e apoiada vai à Comissão de Constituição
e Justiça.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em segunda discussão, do Projeto
de Lei do Senado nº 34, de 1955, que restabelece
privilégio das Caixas Econômicas Federais, e dá
outras providências, tendo Pareceres sôbre as
emendas de Plenário (ns. 468, 469, de 1957, 190 e
191, de 1959, das Comissões de Constituição e
Justiça, favorável às Emendas de ns. 1 e 3, e
oferecendo subemenda à de nº 2; de Finanças,
favorável à Emenda de nº 2 e sua subemenda;
à de nº 3, e oferecendo subemenda à de nº 1; de
Legislação Social, dizendo escapar o assunto
à sua competência; e de Economia, favorável ao
projeto, às emendas e suas respectivas
subemendas.

Sr. Presidente,
Requeiro, à douta Mesa do Senado Federal,
seja solicitado ao Excelentíssimo Sr. Ministro da
Fazenda se digne de fornecer, devidamente
justificada, a relação completa, entidade por
entidade, dos financiamentos concedidos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico, desde a
sua instalação até a presente data.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
Sala das Sessões, 8 de junho de 1959. – Lino
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
de Mattos.
Secretário.
O SR. PRESIDENTE: – Há indicação que vai
É lido e aprovado o seguinte:
ser lida.
É lida e apoiada a seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 156, DE 1959
INDICAÇÃO
Nº 1, DE 1959
Com fundamento no art. 274, letra a, do
Indico à Comissão de Constituição e Regimento Interno, requeiro o adiamento da votação
Justiça do Senado, o estudo de dispositivo do Projeto de Lei do Senado nº 34, de 1955, e a sua
legal, que autorize, – se fôr o caso, – a doação de volta às Comissões de Economia e de Finanças, para
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reexame quanto à conveniência de ser outorgado às
Caixas Econômicas o direito nêle objetivado, uma
vez que já foi assegurado ao Serviço de Assistência
e Seguro Social dos Economiários, pela Lei que o
criou, de nº 3.149, de 21 de maio de 1957 (arts. 4º,
letra f, 6º).
Sala das Sessões, 8 de junho de 1959. –
Lameira Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do Plenário, o projeto é retirado da Ordem do
Dia para reexame das Comissões de Economia e de
Finanças.
Discussão única, do Projeto de Resolução nº
13, de 1959, que torna sem efeito a nomeação de
Záira Ferreira para o cargo de Auxiliar Legislativo do
Quadro da Secretaria do Senado (projeto de autoria
da Comissão Diretora).

Auxiliar Legislativo, considerada inapta pelo Serviço
de "Biometria Médica do Ministério da Saúde.
Discussão única, do Projeto de Resolução nº
11, de 1959, que nomeia Carlos Tôrres Pereira,
candidato aprovado em concurso, para o cargo de
Taquígrafo, classe "N", do Quadro da Secretaria do
Senado Federal (projeto de autoria da Comissão
Diretora)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão Diretora, para a Redação Final:

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
PROJETO DE RESOLUÇÃO
a discussão. (Pausa).
Nº 11, DE 1959
Está encerrada.
Em votação.
Nomeia candidato habilitado no concurso de
Os Senhores Senadores que aprovam o
Taquigrafo, classe "N", do Quadro da Secretaria do
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Senado Federal.
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
O Senado Federal resolve :
Comissão Diretora, para a Redação Final:
Artigo único. É nomeado, de acôrdo com a
alínea c, nº 2; do art. 85, do Regimento Interno do
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Senado, para exercer o cargo de Taquígrafo, classe
Nº 13, DE 1959
"N", do Quadro da Secretaria do Senado Federal,
Carlos Tôrres Pereira.
Torna sem efeito a nomeação de Záira
Ferreira, para o cargo de Auxiliar Legislativo, do
Discussão única; do Projeto de Resolução nº
Quadro da Secretaria do Senado.
10, de 1959, que nomeia Donase Xavier Bezerra,
candidata aprovada em concurso, para o cargo de
O Senado Federal resolve :
Auxiliar Legislativo,: classe- "J", do Quadro da
Artigo único. Fica sem efeito a nomeação de Secretaria do Senado Federal (projeto de autoria da
Záira Ferreira, para a classe inicial da carreira de Comissão Diretora).
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão Diretora para a Redação Final:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 10, DE 1959
Nomeia Donase Xavier Bezerra, para o cargo
inicial de Auxiliar Legislativo, candidata habilitada em
concurso.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com a
alínea c, item 2, do art. 85, do Regimento Interno,
para exercer o cargo de Auxiliar da Secretaria do
Senado Federal, Donase Xavier Bezerra.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
Ordem do Dia.
Não há orador inscrito.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, é sempre com um
sentimento de carinho e de confiança que me dirijo
aos estudantes. Nêles vejo a juventude e a mocidade
que, pela inteligência e pela cultura, deverão
desempenhar o principal papel no desenvolvimento
da civilização brasileira e na elevação do prestígio do
Brasil perante as nações.
Numa
fase
em
que
a
sorte
e
o
progresso
da
humanidade
depen-

dem cada vez mais da ciência e da técnica, os
assuntos e problemas universitários devem constituir
preocupação vital para todo homem público. Nas
novas gerações, estão as preciosas reservas de
caráter, de patriotismo e de energia de nossa Pátria.
Se à juventude e à mocidade das escolas cabe o
direito a especial assistência cultural, é certo também
que lhe cabe as mais tremendas responsabilidades
na vida do País. Estas ligeiras considerações me
acodem a propósito dos lamentáveis incidentes
ocorridos na Faculdade de Ciências Médicas, onde
temos um brilhante viveiro de valores consagrados
ao ensino e às atividades científicas, incidentes que
giram em tôrno do nome do Professor Álvaro
Cumplido de Santana, uma das mais ilustres figuras
de sua classe do Magistério Superior, ao qual se
devotou inteiramente.
Podemos aqui no Senado dar o testemunho
dêsse devotamento, tão vivo e constante no seu
grande e decisivo concurso para a criação da
Universidade do Distrito Federal. Acompanhei-o com
meus colegas da legislatura passada, na árdua
batalha em prol do Projeto de Lei nº 8-A, da Câmara
de Vereadores, que criava essa entidade, mantido
pelo Senado. Ao lado do eminente Senador
Waldemar Pedrosa e de outros dignos colegas tive o
ensejo de pelejar nessa batalha. O Senado da
República está, pois, vinculado à história da
fundação da Universidade do Distrito Federal, na
afirmação de sua completa solidariedade às nobres
aspirações culturais do povo carioca de possuir a
sua Universidade.
Será sobremodo injusto, atribuir-se ao
Professor Álvaro Cumplido de Santana qualquer
intenção, em seus atos, contrária aos legítimos
desejos e interêsses da classe estudantil, que
sempre dêle merece provas de afetuosa estima.
O pôsto de Diretor da Faculdade de Ciências
Médicas, com a sua insignificante remuneração
e com suas absorventes tarefas, exigindo
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sacrifícios de seus interêsses profissionais, tem sido
o ponto alto do seu amor à causa da educação e do
seu idealismo.
A sua administração, à frente da Faculdade,
tem sido das mais eficientes e profícuas.
A tradição cultural e profissional do Professor
Álvaro Cumplido de Santana e sua vida dedicada
ao magistério superior, seus serviços prestados à
Faculdade de Ciências Médicas, e a necessidade
de outros estudos, devem constituir motivo de
reflexão. Esperamos que os líderes acadêmicos,
com a responsabilidade que lhes toca, saibam
conduzir nobre e serenamente a coletividade
universitária no caminho das suas reivindicações,
dentro de um ambiente de harmonia que é
essencial nas relações entre corpos docentes e
discentes. Sòmente, assim, poderão contribuir
construtivamente para o aperfeiçoamento do ensino
superior e enfrentar os graves problemas e as
angustiosas dificuldades com que lutam para fazer
seus cursos. A Nação está atenta às atitudes e
movimentos da classe estudantil, é sempre
apreensiva que ela testemunha as agitações que
podem afetar as instituições escolares, das quais
dependem o futuro e o destino de nossa Pátria.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão.

Designo para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 62, de 1958, que doa terreno de
propriedade da União Federal para construção da
Casa do Ferroviário, tendo Pareceres Contrários, sob
ns. 205 e 206, de 1059, das Comissões de
Constituição e Justiça, e de Finanças.
2 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 187, de 1958, que institui concurso de
títulos para provimento dos cargos de médico do
Quadro do Hospital Alcides Carneiro, em campina
Grande, no Estado da Paraíba, tendo Parecer sob nº
189, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil,
favorável, com a emenda de redação que oferece.
3 – Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 26, de 1956, (de autoria do Sr. Senador
Ruy Carneiro) que altera o art. 221, do Código de
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941), tendo Parecer, sob nº 159, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça, favorável, com a
Emenda que oferece (nº 1-C). – Nota: Projeto
aprovado em primeira discussão, na sessão de 4 do
mês em curso, prejudicada a emenda).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 minutos.

41ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 9 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, NOVAES FILHO E HERIBALDO VIEIRA
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.

acham-se

Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão é sem debate
aprovada.
O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, dá
conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Carta
De 23 de maio do ano em curso, do Sr.
Ministro da Agricultura, credenciando o Sr. Armando
da Costa Coelho, técnico da Educação Rural, classe
"N", para tratar dos assuntos de interêsse daquele
Ministério junto ao Senado.
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Ofício
Nº 403, de 4 de junho em curso, do Ministro
Presidente
do
Supremo
Tribunal
Federal,
transmitindo cópias de decisões do mesmo Tribunal,
como segue:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ref. 264-57.
Rio de Janeiro, D. F. – Em 4 de junho de 1959.
Of. nº 403-P.
Senhor Senador Vice-Presidente do Senado,
Envio a Vossa Excelência as seguintes cópias,
de decisões dêste Tribunal, que julgaram
inconstitucionais diversas leis federais e estaduais.
1) Representação nº 223 – de São Paulo,
julgada a 16 8-955 (inconst. a Lei 2.446, de 1952);
2) Representação nº 229 – de Santa Catarina,
julgada a 26-5-955 (inconst. da Lei 247, de 30-121948, art. 13, anexo 2);
3) Representação nº 232 – Minas Gerais,
julgada em 1-6-956 (inconst. a Lei 1.039, de 1212.1953);
4) Representação nº 248 – São Paulo, julgada
em 2-7-956 (inconst. a Lei Paulistana nº 2.970, de 6
de abril de 1955);
5) Representação nº 250 – Paraná, julgada em
9-1-1956 (inconst. a Lei 31-55, promulgada pela
Assembléia Legislativa, 31-1-1955);
6) Recurso Extraordinário nº 27.850 – Distrito
Federal, julgado em 8-6-1958 (inconst. do art. 4º da
Lei nº 499, de 29-11-1948).
Apresento a Vossa Excelência os protestos de
alta consideração e aprêço. – Ministro Orosimbo
Nonato – Presidente do Supremo Tribunal Federal.
TRIBUNAL PLENO

Desmembramento
de
poder
deferido

Acórdão
Vistos,
relatados
êstes
Autos
de
Representação Nº 223, de S. Paulo, representante
Dr. Procurador Geral da República, representando
a Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo:
Acorda o Supremo Tribunal Federal, em
sessão plena, julgar procedente a Representação,
declarando inconstitucional a Lei 2.456, de 1952,
na parte em que se verificou a omissão de
plebiscito com relação à área desmembrada do
Distrito sede de Pirangi, assinalada, em traços
vermelhos, pelo mapa anexo a fls. 44,
unânimemente, nos têrmos das notas taquigráficas
anexas.
Rio, 16 de agôsto de 1955. – José Linhares,
Presidente. – A. M. Ribeiro da Costa, Relator
TRIBUNAL PLENO
REPRESENTAÇÃO Nº 223
D. FEDERAL
Relatório

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: –
Trata-se de Representação, exposta, na inicial
nestes têrmos: (fôlhas 1-2):
"O Procurador Geral da República, com
Município.
ao
Es- fundamento no disposto no parágrafo único, do art. 8º,

REPRESENTAÇÃO Nº 223
DISTRITO FEDERAL (SÃO PAULO)
O

tado de se auto-organizar, alcançando o através de
um sistema descentralizador no qual o instrumento
fundamental é o município, não o investe de arbítrio
absoluto, antes o subordina, em obséquio à
preservação da autonomia municipal, à observância
de requisitos essenciais cuja quebra torna nulo o
ato do desmembramento ou anexação do
respectivo território. Dentre êsses requisitos, impõese a consulta plebiscitária, restrita à população da
área atingida pelo ato de criação do novo
departamento
municipal. Omissão parcial dessa
exigência.
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da Constituição Federal, e nº art. 1º, da Lei nº 2.271,
de 22-7-54, vem submeter ao exame e julgamento
dêste E. Tribunal, com o seu parecer, a inclusa
representação feita pelo Sr. Prefeito Municipal de
"Pirangi", no Estado de São Paulo, em a qual argúi a
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.456, de
30-12-53, na parte que criou o Município de
"Paraíso", pelo desmembramento do distrito dêste
nome, e de território desmembrado do distrito da
sede do Município de "Pirangi", sem a audiência
respectiva da Câmara Municipal.
Invoca o aludido Prefeito o parecer proferido
por esta Procuradoria Geral na representação nº
130, acolhido por êste Egrégio Tribunal.
"O
ilustre
Presidente
da
Assembléia
Legislativa do mesmo Estado, porém, demonstra,
com douta argumentação, no incluso Ofício nº 5.713,
de 17-10-54, que de nenhum modo a referida
Lei 2.456, atentou contra a autonomia do Município
de Pirangi, por isso que foi observado o disposto
no art. 73 da Constituição Estadual, que rege a
espécie.
"E êste E. Pretório, no julgamento da
representação nº 199, da qual foi Relator o eminente
Ministro Luiz Gallotti, decidiu que as Constituições
Estaduais é que devem dispor sôbre a criação,
desmembramento e anexação do município e que
só quando elas estabelecem, para tal, a audiência
da respectiva Câmara Municipal, isso se faz
necessário.
"No caso em exame, porém, o art. 73 da
Constituição do Estado de São Paulo dispõe que:
"Em caso de criação, desmembramento e
anexação de municípios, serão consultadas
mediante plebiscito, que a lei regulará, as
populações de circunscrição cuja situação se
pretenda alterar".
"No
caso
em
aprêço,
o
plebiscito
foi
realizado
apenas
em
parte

como reconhece o referido Senhor Prefeito, tendo
sido, portanto, observado o disposto no art. 73 da
Constituição Estadual, sòmente com respeito ao
desmembramento do distrito de "Paraíso".
"Não se realizou, porém, o plebiscito
relativamente ao desmembramento de parte do
distrito e sede do Município de "Pirangi", o que torna
inconstitucional, a nosso ver, a citada Lei Estadual nº
2.456, de 1953, na parte em que criou o Município de
"Paraíso", sem que se houvesse realizado o
plebiscito exigido no art. 73 da Constituição Estadual,
na parte do território que lhe foi anexado e que era
parte integrante do distrito da sede do Município de
"Pirangi".
Em face do exposto, vem esta Procuradoria
Geral submeter ao exame o julgamento dêste E.
Pretório a inclusa representação, que pede seja
distribuída e processada na forma da lei. Assim, P.
Deferimento.
Distrito Federal, 5 de novembro de 1954, (a.)
Plínio de Freitas Travassos, Procurador Geral da
República".
Dirigiu-se o ilustre Dr. Procurador Geral da
República, na forma da Lei nº 2.271, de 22-7-54, ao
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa
Estadual, prestando êste as informações juntas a fls.
12-35, sôbre as quais assim se pronunciou aquêle
Chefe do Ministério Público Federal. (fls. 390):
"O ilustre Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, em suas
longas informações de fls. 12-35, nada esclarece
sôbre a não realização do plebiscito relativamente
ao desmembramento de parte do distrito da sede
do Município de Pirangi, fato êsse que indicamos
na petição inicial como bastante para tornar
inconstitucional a Lei Estadual nº 2.456, de 1953,
na parte que criou o Município de "Paraíso",
sem que se houvesse realizado o plebiscito,
exigido pela Constituição Estadual, no que
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era parte integrante do referido distrito da sede do
Município de "Pirangi".
Somos, por isso, por que se peçam
esclarecimentos ao mesmo ilustre Presidente sôbre
o que vimos de expor".
Solicitado, nesse sentido, o necessário
esclarecimento, deu-o o Presidente da Assembléia
pelo seguinte ofício: (fls. 43):
"Respondendo ao ofício de Vossa Excelência,
sob nº 411-R, expedido nos autos da Representação
nº 223, em que é representante o Exmo. Sr. Dr.
Procurador Geral da República, cumpre-me juntar o
incluso mapa onde está assinalada em traços
vermelhos a área desmembrada do distrito de
Pirangi, e a qual não foi alcançada pelo plebiscito
levado a efeito no distrito de Paraíso, para o fim de
sua elevação à categoria de município.
"Tenho a honra de reiterar a V. Exa. meus
protestos de elevada consideração e distinto
aprêço".
Oficiou, afinal, o eminente Procurador Geral da
República (fls. 46):
"À vista da informação de fls. 43, do ilustre
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, que confirma não ter sido alcançada pelo
plebiscito levado a efeito no distrito de "Paraíso", a
área desmembrada no distrito de "Pirangi",
mantemos o pedido constante da petição inicial, no
sentido de, nessa parte, ser julgada inconstitucional
a Lei Estadual nº 2.456, de 1952, atendendo ao
disposto no art. 73 da Constituição Estadual.
Distrito Federal, 20 de abril de 1955".
É o relatório
Voto
Abstrai-se, no caso a que se filia a presente
representação, a obrigatoriedade de consulta à
Câmara de Vereadores, exigência que a Constituição
do Estado de S. Paulo não erige à conta de garantia
tutelar da autonomia municipal.

Tornou, porém, a Carta Política do grande
Estado, indispensável, para inteireza do ato
concernente ao desmembramento do município,
consulta mais expressiva, pela necessidade do
assentimento direto da população da área a ser
desanexada, assim dispondo aquêle Diploma
Magno, no art. 73:
"Em caso de criação, desmembramento e
anexação de municípios, serão consultadas
mediante plebiscito, que a lei regulará, as
populações de circunscrição cuja situação se
pretenda alterar".
É que o poder inegàvelmente deferido ao
Estado de se auto-organizar, alcançando-o através
de um sistema descentralizador no qual o
instrumento fundamental é o município, não o investe
de arbítrio absoluto, antes o subordina, em obséquio
à preservação da autonomia municipal, à
observância de requisitos essenciais cuja quebra
torna nulo o ato do desmembramento ou a anexação
do respectivo território.
Dentre êsses requisitos, impõe-se a consulta
plebiscitária, restrita à população da área
atingida pelo ato de criação do novo departamento
municipal.
Não
se
cumpriu,
entretanto,
senão
parcialmente a exigência daquela consulta, como
bem o reconhece, pelo Ofício de fls. 43, o ilustre
Presidente da Assembléia Legislativa, juntando ao
mesmo o "mapa (de fls. 44) onde está assinalada em
traços vermelhos a área desmembrada do distrito de
Pirangi, e a qual foi alcançada pelo plebiscito levado
a efeito no distrito de Paraíso, para o fim de sua
elevação à categoria. de município".
Vê-se, pois, que o desmembramento em
aprêço, objetivando a criação do Município de
Paraíso, segundo o disposto na Lei nº 2.456, valeuse:
a) do território do distrito de igual nome; e
b)
de
parte
do
território
do
distrito
da
sede,
constituindo
áreas
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integrantes do Município de Pirangi.
Conclui-se, portanto, que o plebiscito sòmente
foi realizado no território do distrito de Paraíso, não o
tendo sido, porém, na parte desmembrada do
território do distrito da sede (fls. 9).
Em face do exposto, julgo procedente a
presente Representação a fim de declarar, como
declaro, inconstitucional a Lei nº 2.456, de 1952, na
parte em que se verificou a omissão do plebiscito, ou
seja em relação à área desmembrada do distrito
sede de Pirangi, assinalada em traços vermelhos,
pelo mapa anexo de fls. 44.

Ausentes ao relatório os Senhores Ministros
Edgard Costa e Afrânio Costa, êste substituto do
Senhor Ministro Barros Barreto, que se acha em
gôzo de licença.
Não compareceram, por se acharem em gôzo
de licença, os Senhores Ministros Rocha Lagoa e
Mário Guimarães, substituídos, respectivamente,
pelos Srs. Ministros Macedo Ludolf e Sampaio
Costa.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro
Lafayette de Andrada. – Octacílio Pinheiro, ViceDiretor.

TRIBUNAL PLENO

REPRESENTAÇÃO Nº 229
DISTRITO FEDERAL

REPRESENTAÇÃO Nº 223
DISTRITO FEDERAL
Voto

É inconstitucional a Lei do Estado de Santa
Catarina nº 247, de 30 de dezembro de 1948, art. 13,
anexo 2, na parte em que desmembrou do Município
de Caçador o distrito de Ipoméia.

O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA: – Sr.
Presidente, julgo procedente, in totum, a
Acórdão
representação,
porque
entendo
que
o
desmembramento de municípios não pode ocorrer
Vistos, relatados e discutidos êstes Autos nº
senão mediante aprovação da Câmara Municipal ou 220, acordam unânime, os Ministros do Supremo
mediante plebiscito, extensivo a tôda a população do Tribunal Federal, julgar procedente a Representação
município.
do Sr. Procurador Geral da República, conforme as
notas juntas.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1955. –
TRIBUNAL PLENO
Orosimbo Nonato, Presidente. – Hahnemann
REPRESENTAÇÃO Nº 223
Guimarães, Relator.
DISTRITO FEDERAL
(SÃO PAULO)
REPRESENTAÇÃO Nº 229
DISTRITO FEDERAL
Representante:
Procurador
Geral
da
República.
Relator:
O
Sr.
Ministro
Hahnemann
Representada: Assembléia Legislativa do Guimarães.
Estado de São Paulo.
Representante:
Procurador
Geral
da
República.
Decisão
Relatório
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
Julgaram procedente a representação por julgar
O
SR.
MINISTRO
HAHNEMANN
inconstitucional a Lei nº 2.456, de 1952, na parte GUIMARÃES: – O Sr. Procurador Geral da
referente à omissão da manifestação do plebiscito. República, com fundamento na Constituição, art. 8º,
Unânimemente.
parágrafo único, e na Lei nº 2.271, de 22 de
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julho de 1954, art. 1º, submete a exame a disposição
da Lei do Estado de Santa Catarina nº 247, de 30 de
dezembro de 1948, art. 13, anexo 2, que, a pretexto
de fixar limites, desanexou do Município de Caçador,
incorporando ao de Videira, o distrito de Ipoméia, exPrincesa Isabel, sem que se observasse o disposto
na Constituição Estadual, art. 22, X.
Em resposta ao ofício do Sr. Procurador Geral
da República, o Presidente da Assembléia
Legislativa informou que a Lei nº 247, teve vigência
expressa no período de 1º de janeiro de 1949 a 31
de dezembro de 1953 (fls. 17).
É o relatório.

drada, por se acharem em gôzo de licença, sendo
substituídos, respectivamente, pelos Srs. Ministros
Afrânio Costa e Sampaio Costa. – Octacílio Pinheiro,
Subsecretário.
REPRESENTAÇÃO Nº 232
DISTRITO FEDERAL
(MINAS GERAIS)

Autonomia de município, desmembramento de
parte de seu território para constituição de outro, com
existência própria, devem ser observadas, para
exata compreensão do art. 28, da Constituição
Voto
Federal, as condições insertas na Constituição
O ato impugnado ofendeu a autonomia Estadual, como indispensáveis à criação das cédulas
municipal, porque, em virtude do disposto na que integram essa unidade de federação.
Constituição
do
Estado,
art.
22,
X,
o
desmembramento do município depende de
Acórdão
resolução do respectivo órgão Legislativo.
Julgo
procedente
a
argüição
de
Vistos etc. Acordam os Juízes do Supremo
inconstitucionalidade da Lei nº 247, art. 13, anexo 2,
na parte em que desmembrou do Município de Tribunal Federal, dar pela procedência, em parte, da
Representação, sendo que o Sr. Ministro Nelson
Caçador o distrito de Ipoméia.
Hungria, dava pela procedência integral; tudo
conforme o relatório e notas taquigrafadas.
REPRESENTAÇÃO Nº 229
DISTRITO FEDERAL
Custas da lei.
Rio de Janeiro, 1º de junho de 1958. –
Representante:
Procurador
Geral
da Orosimbo Nonato, Presidente. – Afrânio Antônio da
República.
Costa, Relator.
Representada: Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.
TRIBUNAL PLENO
Decisão
REPRESENTAÇÃO Nº 232
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
MINAS GERAIS
Julgaram
procedente
a
representação,
unânimemente.
Relator: O Sr. Ministro Afrânio Antônio da
Impedido o Sr. Ministro Luiz Gallotti.
Costa.
Presidiu o julgamento, na ausência do Sr.
Representante:
Procurador
Geral
da
Ministro José Linhares, o Sr. Ministro Orosimbo
República.
Nonato.
Representada: Assembléia Legislativa do
Ausentes,
os
Srs.
Ministros
Barros
Barreto
e
Lafayette
de
An- Estado de Minas Gerais.
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Relatório
O SR. MINISTRO AFRÂNIO ANTÔNIO DA
COSTA: – A representação está assim formulada:
"O Procurador Geral da República, com
fundamento no disposto no parágrafo único do art. 8º,
da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 2.271, de
22-7-54, vem submeter ao exame e julgamento dêste.
Tribunal, com o seu parecer, a inclusa representação
feita pelo Sr. Prefeito do Município de Entre Rios de
Minas, ex-João Ribeiro, do Estado de Minas Gerais, em
a qual argui a inconstitucionalidade da Lei nº 1.039, de
12-12-53, daquele Estado, que estabelece a sua
divisão administrativa, e judiciária, a vigorar a 1º de
janeiro de 1951 a 31 de dezembro de 1958, na parte
que estabelece a emancipação dos distritos de
"Jaceaba", "Destêrro de Entre Rios" e "São Brás do
Suassuí", para a constituição de novos municípios, com
a anexação aos dois primeiros, respectivamente, dos
distritos de Buriti e São Sebastião do Gil, alegando que
tal foi feito contràriamente ao pronunciamento da
referida Câmara Municipal.
Manifestando-se sôbre tal emancipação, na
forma do disposto no art. 2º, da citada Lei 2.271, do
corrente ano, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por seu ilustre Presidente, esclarece
no ofício incluso que os três referidos pedidos de
emancipação, devidamente informados, pedidos que
foram submetidos à consideração do Plenário,
passando por discussões e votações na forma do
Regimento Interno e que, finalmente, a Assembléia
Legislativa do dito Estado, no exercicio regular de
suas prerrogativas constitucionais, deliberando sôbre
tais questões de fato e de prova, aprovou o projeto
de lei e seus anexos; do que resultou a Lei nº 1.039,
de 12-1-53, sancionada pelo Excelentíssimo Sr.
Governador do Estado.
A Constituição do Estado de Minas
Gerais
não
exige
o
desmem-

bramento do seu território, com o objetivo de criar
outro, dispondo no art. 79 que:
"Os municípios serão organizados em lei", e
no art. 24, nº IX, o seguinte:
"Art. 24. Compete à Assembléia Legislativa,
com a sanção do Governador, fazer modificar e
revogar as leis e, especialmente:
IX – regular a divisão administrativa e a
organização dos municípios".
Estabelece, porém, no art. 80, e seu parágrafo
único o seguinte:
"Art. 80. São condições essenciais para a
criação do município:
I – população mínima de dez mil habitantes;
II – renda anual mínima de cem mil cruzeiros
III – existência, na sede, de, pelo menos,
duzentas moradias, edifícios com capacidade e
condições para o Govêrno Municipal, instrução
pública, pôsto sanitário, e matadouro, bem como
terreno para cemitério.
Parágrafo único. Satisfeitas as condições, é
obrigatória a criação do município".
Portanto, para a criação de um município é
indispensável a existência das condiçoes essenciais
indicadas no já transcrito art. 80.
Sucede, porém, que a própria informação
prestada pelo ilustre Presidente da Assembléia
Legislativa, consta que "Jaceaba" tem a renda
anual de Cr$ 83.412,20, e a pòpulação de
2.529 almas, inferiores ambas ao mínimo
estabelecido no citado art. 80 da Constituição
Estadual.
"Em face, pois, do exposto, é inconstitucional
a
emancipação
do
distrito
de,
Jaceaba,
conseqüentemente, a parte a ela referente da Lei
Estadual nº 1.039, de 12-12-54, merecendo,
portanto, acolhida apenas nessa parte, a
representação do Sr. Prefeito do Município de Entre Rios de Minas, ex-João Ribeiro.
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Assim, o Suplicante pede seja distribuída e
processada a presente representação, na forma da lei.
P. Deferimento".
As informações são de fls. 85 a 89.
Entendi solicitar mais alguns esclarecimentos
à Assembléia de Minas Gerais, que os enviou com
presteza a fls. 92; o Município de Jaceaba, por sua
vez, veio com uma petição, instruída com alguns
documentos, cujos pontos substanciais lerei por
ocasião do voto.
Voto
A representação encaminhada pelo Dr.
Procurador Geral é do Município de Entre-Rios,
contra a emancipação de três distritos – Jaceaba,
Destêrro de Entre-Rios e São Brás de Suassuí –
realizada pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, para se constituírem em células
autônomas.
O Dr. Procurador Geral opina contràriamente à
emancipação de Jaceaba, por não preencher as
condições mínimas estabelecidas na Constituição de
Minas Gerais.
Segundo a orientação normativa fixada pelo
Supremo Tribunal para a criação dos novos
municípios, devem ser observadas, no tocante ao
peculiar interêsse dessas unidades, as regras
ditadas na Constituição do Estado a que pertencem.
Ora, a Constituição de Minas Gerais
estabelece:
"Os municípios serão organizados em lei", e
no art. 24, nº IX, o seguinte:
"Art. 24. Compete à Assembléia Legislativa,
com a sanção do Governador, fazer, modificar e
revogar as leis e, especialmente:
IX – regular a divisão administrativa e a
organização dos municípios".

Estabelece, porém, no art. 80, e seu parágrafo
único, o seguinte:
"Art. 80. São condições essenciais para a
criação do município:
I – população mínima de dez mil habitantes;
II – renda anual mínima de cem mil cruzeiros;
III – existência, na sede, de pelo menos,
duzentas moradias, edifícios com capacidade e
condições para o Govêrno Municipal, instrução
pública, pôsto sanitário e matadouro, bem como
terreno para cemitério.
Parágrafo único. Satisfeitas as condições, é
obrigatória a criação do município".
Alega o novo Prefeito de Jaceaba, haver uma
Lei Constitucional nº 1, modificando êsse art. 80,
para o seguinte:
"As condições essenciais para criação de
município e de distrito serão fixadas em lei, e só
alteráveis de dez em dez anos" (fls. 95).
Em primeiro lugar, não se fêz prova
da modificação, nem a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais fêz referência a tal revogação, nem
consta da instrução do processo, ponto de tão
substancial importância. Ao revés, a discussão
assenta exatamente em tôrno do preenchimento
de tais erudições, e ainda agora, depois de
apresentada à revogação em forma de preliminar,
discute o preenchimento das condições, ou forma do
mérito.
Ora, a preliminar, se procedente, levaria a;
uma distorsão completa, porque então, seria de
verificar que requisitos seriam os fixados na lei
em vigor, em substituição aos antigos, já
abandonados.
Desprezo a preliminar.
E mesmo tivera relêvo a organização,
sendo essa lei constitucional de 1951; a Lei.
Orgânica dos municípios, junta aos autos é
de 26 de dezembro de 1951, nº 855, e repro-
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duz no art. 5º, as exigências do art. 80, da
Constituição.
Quanto ao mais, julgo procedente a
Representação, para decretar a inconstitucionalidade
da lei que determinou a emancipação do distrito de
Jaceaba, por não preencher as condições mínimas
exigidas pela Constituição de Minas Gerais, para
constituir município autônomo.
Com efeito, a primeira delas é a população de
dez mil habitantes para o distrito, e segundo
informações oficiais, o distrito de Jaceaba, acrescido
do de Buriti, conta 5.964 habitantes (fls. 86), ou
2.529 (fls. 106).
A diferença, ao que parece, reside na
diferença da população de Buriti, que protesta contra
sua denominação de Entre-Rios de Minas.
De qualquer modo, não alcança o pressuposto
essencial de 10 mil habitantes.
A renda que deve ser pelo menos de cem mil
cruzeiros (Cruzeiros 100.000,00), também não foi
alcançada, informando a Assembléia ser a receita de
oitenta e três mil.
De sorte que, pelos motivos expostos, é
procedente a representação, na parte em que foi
encaminhada pelo Dr. Procurador Geral e referente a
Jaceaba.
TRIBUNAL PLENO
Representação Nº 232

Representada:
Minas Gerais.

Assembléia

Legislativa

de

Decisão
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
Julgaram a representação procedente apenas
em parte, quanto à criação do Município de Jaceaba.
O Exmo. Sr. Ministro Nelson Hungria dava pela
procedência in totum da representação.
Não compareceram, por motivo justificado, os
Srs. Ministros Barros Barreto e Rocha Lagoa.
Ausentes, os Srs. Ministros Luís Gallotti, em
exercício no Tribunal Superior Eleitoral, e Ary
Franco, em gôzo de licença especial, sendo
substituídos, respectivamente, pelos Srs. Ministros
Afrânio Costa e Macedo Ludolf. – Octacílio Pinheiro,
Vice-Diretor.
Representação Nº 248
Distrito Federal
(São Paulo)
"Lei Paulista nº 2.970, de 6 de abril de 1955;
sua inconstitucionalidade".
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos êstes Autos de
Representação nº 248, do Sr. Procurador Geral da
República contra a Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, acorda o Supremo Tribunal Federal,
Voto
unânimemente, julgá-la precedente, para declarar
O Sr. Ministro Nelson Hungria – Sr. Presidente, inconstitucional a Lei Paulista nº 2.970, de 6 de abril
data venia, julgo procedente a representação in totum, de 1955, ut notas precedentes.
de acôrdo com os meus votos anteriores.
Custas ex-lege.
Distrito Federal, 2 de julho de 1958. –
Orosimbo Nonato, Presidente. – Nelson Hungria,
TRIBUNAL PLENO
Relator.
Representação Nº 232
Distrito Federal

Distrito Federal

TRIBUNAL PLENO
Representação Nº 248

(Minas Gerais)
Representante:
República.

Dr.

Procurador

Geral

da

Distrito Federal
Relator: O Sr. Ministro Nelson Hungria.
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Representante: O Dr. Procurador Geral da cujas funções passaram a ser cargos;
República.
c) à inteira revelia do Executivo, importou
Representada: Assembléia Legislativa do aumente de despesas, consistente na diferença
Estado de São Paulo.
entre os salários antigos e os vencimentos que
passaram a
perceber, os
extranumeràrios,
notadamente no que se refere aos diaristas, sem
Relatório
indicação de recursos hábeis para atendê-lo;
O Sr. Ministro Nelson Hungria – Provocado
d) dispensou, para investidura em cargos de
pelo Sr. Governador do Estado de São Paulo, o Dr. carreira, os requisitos de seleção, como, entre
Procurador Geral da República veio com a presente outros, o concurso;
representação argüindo de inconstitucionalidade a
e) quebrou a harmonia entre o Poder
Lei Paulista nº 2.970, de 6 de abril de 1955, que, Executivo e o Legislativo, ficando aquêle obrigado
oportunamente vetada pelo dito Governador, foi por êste a manter nos quadros da administração a
rejeitado o veto, promulgada pelo Presidente da massa flutuante dos mensalistas e diaristas,
Assembléia Legislativa Estadual, assim dispondo:
principalmente os últimos, que, segundo lei estadual,
"Art. 1º Os extranumerários mensalistas e são os admitidos para executar serviços de natureza
diaristas do Estado e das autarquias que contem ou braçal ou subalterna, e que recebem salário
venham a contar mais de cinco anos de serviço correspondente ao dia de trabalho, sujeitos
público, ininterruptos ou não, serão equiparados aos constantemente à admissão e dispensa, conforme as
funcionários efetivos para todos os efeitos.
necessidades do serviço.
"Art. 2º Dentro de 30 dias contados da
Interpelada pelo Procurador Geral da
vigência da presente lei, serão obrigatóriamente República, a Assembléia Legislativa de S. Paulo, por
apostilados os títulos dos servidores beneficiados seu Presidente, enviou ofício de fls. 126 e segs. onde
pelo disposto no artigo anterior e expedidos os títulos cuidou de sustentar a constitucionalidade da lei de
aos que não os possuírem".
que se trata, invocando precedentes de legislação
Ao que se arrazoa, sob vários aspectos se federal e argumentando no sentido de que a lei
apresenta a incompatibilidade dessa lei, com impugnada não criou cargo algum, pôsto que para a
preceitos da Constituição Federal, refletidos, por estabilidade, como corolário, não é necessário o
força do art. 18 desta, na Constituição Estadual, pois exercício do cargo, senão o de simples função,
que, em resumo:
limitando-se a dita lei a reconhecer aos
a) criou, sem ser lei especial, implícita, mas, extranumerários mensalistas e diaristas as mesmas
inequívocamente, cargos em serviços existentes ou garantias usufruídas pelos funcionários do quadro,
já organizados, e nêles declarou providos os sem cuidar de sua efetivação, e sendo certo que
extranumerários-mensalistas e diaristas, sem que continuam a perceber a mesma remuneração, dentro
tivesse havido qualquer iniciativa do Chefe do das verbas próprias do orçamento.
Executivo;
A União dos Servidores Públicos do Estado
b)
determinou
a
efetivação
e,
por de São Paulo foi admitida a ingressar nos
conseqüência, a estabilidade para servidores autos com um longo arrazoado, defendendo
admitidos a titulo precário ou demissíveis ad nutum, a
constitucionalidade
da
lei
impug-
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nada e procurando reforçar os argumentos da de 5 anos de serviço. Não vale invocar a lei
Assembléia Legislativa.
estatutária dos funcionários, segundo a qual a
É o relatório.
estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao
cargo.
O que aí se quer dizer é que a estabilidade
Voto
não se opera no cargo, podendo o respectivo titular
Verifica-se, para logo, que a questionada Lei ser removido para outro. De modo algum, quer
Paulista nº 2.970, de 1955, no seu art. 1º, reproduz significar que possa existir estabilidade sem cargo.
ampliativamente o art. 1º da Lei Federal nº 2.284, de Assim, importando em criação de cargos, a lei em
9-8-954. Esta se refere tão sómente aos questão dependia de iniciativa do Chefe do
extranumerários mensalistas, enquanto a lei paulista Executivo.
abrange também os diaristas.
Nem se diga que leis federais (entre as quais o
É preciso, porém, não esquecer que o próprio Estatuto dos Funcionários Civis da União) já
dispositivo da referida lei federal foi vetado pelo Sr. adotaram medida idêntica à lei paulista, como, por
Presidente da República e sua constitucionalidade exemplo, no caso dos extranumerários participantes
ainda não foi reconhecida pelo Poder Judiciário. A da Força Expedicionária, ou emanaram do legislador
questão, portanto, continua aberta.
federal constituinte, que é soberano, ou tiveram a
Tenho para mim que, realmente, a lei paulista iniciativa do Chefe do Executivo, ou não foram por
é manifestamente inconstitucional.
êste vetadas, ao contrário do que ocorreu no caso
Ao declarar, no seu art. 1º que os vertente.
extranumerários mensalistas e diaristas serão
A lei paulista, além de criar cargos, usurpou
equiparados aos funcionários efetivos para todos os função do Poder Executivo, ao prover, ela própria, os
efeitos, importou, necessàriamente em criar cargos, extranumerários
nesses
cargos,
determinando
pois, na ausência dêstes, tendo-se em vista o obrigatòriamente apostilas e expedição de títulos. Ainda
capítulo da Constituição Federal sôbre os mais: transformou salários em vencimentos, êstes com
funcionários públicos, não há falar-se em efetivação algarismos superiores aos daqueles, pois nem todos os
e estabilidade, muito menos, em estabilidade sem mensalistas ganhavam o mesmo provento que os
efetivação.
titulares dos cargos efetivos e os diaristas sómente
Não há, assim pretender iludir o texto da lei percebiam por dia de trabalho prestado.
paulista, dizendo-se que ela não efetivou os
Assim, em face de dispositivo expresso da
extranumerários, senão apenas os tornou estáveis. Constituição Estadual, que é a reprodução do art. 87,
Se os extranumerários foram equiparados aos parágrafo 2º, da Constituição Federal, a que aquela
funcionários efetivos para todos os efeitos, é claro estava adstrita, em razão do art. 18 desta, era
que teriam de adquirir efetividade, e sómente desta indispensável a iniciativa ou a aquiescência do Poder
poderia decorrer o direito à estabilidade.
Executivo.
Ora, repita-se, efetividade e estabilidade
Não é preciso dizer mais para evidenciar a
não são possíveis sem a existência de cargo; inconstitucionalidade da Lei Paulista nº 2.980; de 6logo, a lei criou tantos cargos quantos 4-1955.
fôssem
os
extranumerários
com
mais
Neste sentido é o meu voto.
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TRIBUNAL PLENO
Representação Nº 248
Distrito Federal
(São Paulo)
Representante: Exmo. Sr. Doutor Procurador
Geral da República.
Representada: Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo.

Federal, por unanimidade de votos, julgar
procedente a reclamação, nos têrmos das notas
taquigráficas antecedentes, integrado neste o
relatório de fls. 86.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1958, data do
julgamento. – Orosimbo Nonato, Presidente. – Rocha
Lagoa, Relator.
Representação Nº 247
Distrito Federal

Relator: Ministro Rocha Lagoa.
Representante: Sr. Dr. Procurador Geral da
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: República.
Julgaram
procedente
a
Representação,
e
Representada: Assembléia Legislativa do
inconstitucional a Lei Paulista 2.970, unânimemente. Estado de São Paulo.
Tomaram parte no julgamento, os Srs. Ministros:
Orosimbo Nonato – Presidente; Barros Barreto, Edgard
Relatório
Costa, Lafayette de Andrade, Ribeiro da Costa,
Hahnemann Guimarães, Rocha Lagoa, Nelson Hungria
O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: –
– Relator; Cândido Mota, Afrânio Costa e Macedo O Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral da República
Ludolf, sendo os dois últimos, substitutos, formulou a seguinte representação a êste
respectivamente, dos Srs. Ministros Luis Gallottl, que Tribunal:
se acha em exercício no Tribunal Superior Eleitoral e
"O Procurador Geral da República, com
Ary Franco, que se acha em gôzo de licença especial. fundamento no disposto no parágrafo único do art. 8º
– Octacílio Pinheiro, Vice-Diretor.
da Constituição Federal, e no art. 1º da Lei nº 2.271,
de 22-7-1954, vem submeter ao exame e julgamento
dêste E. Tribunal, com o seu parecer, a inclusa
Representação Nº 247
representação feita pelas Municipalidades de
Presidente Venceslau" e de "Marabá Paulista",
Distrito Federal
ambas do Estado de São Paulo, para o fim de ser
Representação do Dr. Procurador Geral da declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº
República, sôbre desanexação de área do território 2.456, de 30-12-1953, na parte em que desanexou
dos municípios de Presidente Venceslau e Marabá do território daqueles Municípios 922 quilômetros
Paulista. Sua procedência, pela infração de disposto quadrados de terras, com desrespeito da legislação
no art. 73, da Constituição do Estado de São Paulo. vigente e, conseqüentemente, atentando contra a
sua autonomia.
No Estado de São Paulo, o desmembramento
Acórdão
e anexação de municípios, está previsto no art. 73 da
Vistos, relatados êstes Autos de Representação Constituição Estadual e nos arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e
nº 247, representante o Dr. Procurador Geral 20º da Lei Estadual nº 2.081, de 27 de dezembro de
da República e representada, a Assembléia 1952, que deu nova redação ao Título I, da Lei nº 1,
Legislativa do Estado de São Paulo, acordam de 18 de setembro de 1947 (Lei Orgânica dos
em sessão plenária os Ministros do Supremo Tribunal Municípios) e, por fôrça do disposto em tais dispositiDecisão
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vos, é indispensável para tal que se proceda a
plebiscito.
E, de acôrdo com tais dispositivos, foi
realizado o plebiscito por ocasião de ser
desmembrado do Município de Presidente Venceslau
o seu distrito então denominado "Areia Dourada",
para constituir o Município de "Marabá Paulista".
Assim, porém, não se procedeu ao se
desmembrarem 922 quilômetros quadrados do
território de "Marabá Paulista" para integrar a área do
distrito de "Cuiabá Paulista", integrado no Município
de "Mirante de Paranapanema", desmembrado não
do Município de Presidente Venceslau, mas do de
Santo Anastácio.
E tal se fêz a despeito da Lei Estadual de 27
de outubro de 1953, que suspendera até 31 de
dezembro do mesmo ano a vigência do art. 20 da Lei
Orgânica dos Municípios, proibindo qualquer
anexação de território e sem que houvesse sido
pretendido pelo novo Município de Mirante de
Paranapanema e sem a imprescindível realização do
plebiscito.
Como ressalta da leitura dos documentos ns. 7
a 16, tal desmembramento decorreu tão só da
restauração do processo relativo à Indicação nº
1.169, feita a 18 de agôsto de 1953, pelo Deputado
Estadual Péricles Rolim, o que não pode prevalecer,
notadamente porque, como já foi dito, não se
realizou o plebiscito exigido pela Constituição
Estadual (art. 73) e por lei, nem se enquadrava na
exceção prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei
Estadual nº 2.347, de 27 de outubro de 1953,
transcrito na inclusa representação.
Patente ficou, portanto, o atentado contra a
autonomia do Município de "Marabá Paulista",
assegurada também pela Constituição Federal.
Procurando
justificar
o
aludido
desmembramento, o ilustre Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo invoca o jul-

gado proferido por êste E. Tribunal, na
Representação nº 199, em o qual o eminente
Relator, Ministro Luis Gallotti, acentuou que,
"Em face da Constituição Federal, não é
possível proclamar que os municípios têm direito às
suas áreas territoriais, só alteráveis pela Assembléia
Legislativa do Estado, se nisso consentirem êles".
Não afirmou, porém, dito Acórdão que, para o
desmembramento de um município pudesse ser
desatendida a exigência da realização de plebiscito
feita na Constituição Estadual e na Lei Orgânica dos
Municípios, como ocorreu no caso em exame.
Houve, portanto, o atentado à autonomia do
Município de "Marabá Paulista", o que basta para
evidenciar, nessa parte, a inconstitucionalidade da
citada Lei Estadual nº 2.456, de 30 de dezembro de
1953.
E para que assim o declare êste E. Tribunal,
vem esta Procuradoria Geral submeter ao seu
esclarecido exame e julgamento, a referida argüição
de inconstitucionalidade".
Essa representação veio instruída com o ofício
em que as municipalidades de Presidente Venceslau
e de Marabá Paulista solicitam seja submetida ao
exame dêste Tribunal a lei estadual que desanexa de
seus territórios vastíssima área, sem prévia consulta
às populações interessadas, mediante plebiscito e
com a resposta fornecida pela Assembléia
Legislativa de São Paulo, nestes têrmos:
"A
representação
subscrita
pelas
Municipalidades de Presidente Venceslau e de
Marabá Paulista, preliminarmente, entende-se a
respeito das bases legais, normativas da criação,
desmembramento e anexação de municípios.
Depois de admitir, logo no item 1, a
capacidade Institucional ou de auto-organização,
capaz de conferir ao Estado os alicerces necessários
para a modificação das divisas dos municípios,
deparamos com o item 7, no qual o ilustre pro-
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curador das Municipalidades requerentes procura
salientar o direito do município ao território, como
essencial à sua estrutura política.
Para contraditar os conceitos expendidos,
entretanto, basta a transcrição de algumas
afirmações do brilhante parecer do Professor
Lafayette Pondé: "Os municípios são esferas de
competência, criadas pelo Estado. Funcionalmente,
dispõem das atribuições que deferidas por êste,
podem ser acrescentadas àqueles poderes
originàriamente expressos na Constituição Federal.
Territorialmente, ainda o Estado é que os configura e
delimita, segundo as conveniências da organização
dêle e os interêsses dos grupos populacionais. Ao
Estado é que compete fixar o número de suas
comunas, criá-las, modificá-las, ou extingui-las,
anexando uma às outras".
E logo mais adiante: "Esta competência
privativa do Estado, para dispor sôbre os seus
municípios, criá-los, delimitá-los ou suprimi-los,
repele como uma contradição irremediável, qualquer
alegação de "direito" dêles à integridade de seu
território" (Revista de Direito Administrativo, 36-426).
Verificamos, pois, que os municípios gozam de
autonomia nos estritos têrmos do art. 28 da Carta
Magna, sem possibilidade de sua ampliação. A
intangibilidade territorial está configurada na
autonomia dos Estados, conforme se depreende do
art. 2º do Estatuto Supremo. A União se compõe de
unidades estaduais, porque não se compõe a
República de uma federação de municípios. E tanto
é assim que o ordenamento institucional da comuna
provém de lei aprovada pela Assembléia Legislativa
e promulgada pelo Executivo estadual.
Vale
transcrever
uma
passagem
do
insigne Rafael Bielsa, ao tratar dos lineamentos
do regime municipal: "La falta de atribución
expresa
respecto
de
Ios
munici-

pios para dar-se sus cartas orgánicas, y Ia sumisión
a un controlador jurisdiccional, niega de hecho la
autonomia de que alli se habla" (Estudios de
Derecho Publico, vol. III, pág. 53).
Cogitando justamente do assunto o Supremo
Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 15.425,
dispôs: "Compete ao Poder Legislativo de cada
Estado votar a lei orgânica dos seus municípios"
(Diário Oficial da Justiça, da União, de 15-2-1954,
pág. 518).
Para receber, aliás, os argumentos favoráveis
à integridade territorial dos municípios, tem esta
Assembléia Legislativa, mediante informações
endereçadas não só a V. Exa., mas também ao
Coleado Supremo Tribunal Federal, trata-do
exaustivamente da questão, sempre no intuito de
demonstrar a improcedência das Representações.
A insuficiência dos conceitos emitidos, poderia
esta Presidência invocar os fundamentos de recente
julgado sôbre a matéria, quando a mais alta Côrte
Judiciária do País, por intermédio do Ministro Luís
Gallotti, sentenciou: "Em face da Constituição
Federal, não é possível proclamar que os municípios
têm direito às suas áreas territoriais, só alteráveis
pela Assembléia Legislativa do Estado, se nisso
assentirem êles. Isso seria estender à vida de
relação entre o Estado-Membro e seus municípios a
norma do art. 2º daquela Constituição, peculiar ao
sistema federativo e só compreensível no plano
político da União e dos Estados. A organização dos
municípios, asseguradas as suas instituições
representativas, e resguardada a sua, esfera
administrativa compete ao Estado. Tal competência,
embora não expressa, está claramente submetida,
com as limitações do art. 28 e outras que possam ser
encontradas no texto constitucional (Diário Oficial da
Justiça, da União, de 28 de março de 1955, pág.
1.273).

– 209 –
Assentados,
portanto,
os
elementos
substanciais da opinião desta Presidência, no
sentido de que os municípios não se podem
constituir em entidades políticas, com as
características das unidades estaduais, porque
possuem apenas dois poderes quase embrionários
pela estreiteza de suas funções (Revista dos
Tribunais, 177-41), passamos a analisar o mérito da
Representação dos Municípios de Presidente
Venceslau e de Marabá Paulista.
A criação do Distrito de Cuiabá Paulista:
Algumas
considerações
merecem
as
afirmações contidas nos itens 14 e 15 do requerido
pelas municipalidades em causa, porque se referem
a fatos relacionados com a economia interna do
Poder Legislativa, os quais limitam o conhecimento
do Poder Judiciário.
Embora harmônicos, estabelecendo o sistema
de "freios e contra-pesos", os poderes políticos são
independentes. Daí a assertiva incisiva de Francisco
Campos: "Contesto com efeito, assim ao Poder
Judiciário, como a qualquer outro poder, a faculdade
de entrar na indagação do processo "internacorporis"
de formação da lei (Revista dos Tribunais, 218.847).
Esposando a mesma tese, o nosso Colendo
Tribunal de Justiça, iterativamente, tem reiterado que
o "judicial control" não pode indagar do processo
legislativo na aprovação da lei (Rev. dos Trib., 182250, 183-773, 198.249, 198 505).
Nada obsta, entretanto, que a Presidência
esclareça devidamente os fatos impugnados, ou
melhor, insinuados, a respeito da criação do, distrito
de Cuiabá Paulista. Usando de, faculdades inerentes
ao seu mandato, de Deputado, o exparlamentar
Péricles Rolim solicitou a restauração dos autos
referentes à criação dêsse distrito, porque o
processo original estava extraviado.
Tal
iniciativa,
aliás,
constitui
faculdade
dos
Deputados,
expressa-

mente prevista no Regimento Interno desta
Assembléia, art. 134, nestes termos: "Quando, por
extravio, ou retenção indevida, não for possível o
andamento de qualquer proposição; vencidos os
prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o
respectivo processo pelos meios ao seu alcance e
providenciará para a sua tramitação ulterior".
Para completar a referida restauração,
anexou-se ao processo não só petição assinada por
30 eleitores, pedindo a elevação de Cuiabá Paulista
a distrito (doc. 1), mas também atestado do Cartório
de Areia Dourada (agora Marabá Paulista) (doc. 2),
certificando a qualidade de eleitores do referido
abaixo-assinado, e finalmente certidão da Prefeitura
Municipal de Santo Anastácio (doc. 3), atestando a
_existência na localidade de Cuiabá, de 50 prédios e
mais de 1.000 habitantes (em cumprimento ao
disposto no art. 21, da Lei Orgânica dos Municípios,
na redação da Lei nº 2.081, de 27-12-53).
Essas ponderações, Exmo. Senhor Procurador
Geral, eximem a Presidência da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, da necessidade
de perquirir, por meio de exame mais percuciente,
das razões que levaram a Mesa Diretora dos
Trabalhos desta Casa a aprovar a restauração dos
autos referentes à criação do distrito de Cuiabá
Paulista, a requerimento do ex-Deputado Péricles
Rolim, conforme aduz a Representação das
Municipalidades requerentes.
O desmembramento do Município de Marabá
Paulista:
No que diz respeito, pròpriamente dito, ao mérito
da questão criação do distrito de Cuiabá Paulista,
acrescido do desmembramento do Município de
Marabá Paulista – esta Presidência deve frisar
que a alteração de divisas em tela teve: por base os
estudos técnicos levados a efeito pelo Instituto
Geográfico e Geológico do Estado, nos termos
do art. 21 da Lei Orgânica dos Municípios, com-
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forme redação dada pela Lei Estadual nº 2.081, de
27 de dezembro de 1952.
Para avaliar imparcialmente o resultado do
desmembramento criado, determinamos detido
exame da questão junto ao mencionado Instituto
Geográfico.
A análise dós fatos condicionantes das
alterações das circunscrições territoriais em face,
impõe apenas uma conclusão: motivos de ordem
técnica
influíram
preponderantemente
na
demarcação das novas áreas perimétricas, pelo que
não se pode vislumbrar subversão da autonomia
municipal.
Pelos documentos 4 e 5, verificamos que a
quase totalidade da área anexada a Cuiabá
Paulista é constituída de reservas florestais, sendo
de notar que na época da modificação
administrativa e judiciária do território estadual (em
1953) não se tinha conhecimento da existência
de alguns núcleos de população que lá, hoje,
já começam a aparecer (conf. Item 2º, do
doc. 4).
Além disso, o território litigioso, justamente na
altura do Rio Água Sumida (que agora é a nova
divisa de Marabá Paulista), formava um
estrangulamento, cortando esse município em duas
partes. Eis outro fator destinado a levar o Instituto
Geográfico e Geológico do Estado, na organização
da carta geográfica da região, depois do
assentimento da Comissão de Divisão Administrativa
e Judiciária desta Assembléia, a proceder
desanexação de certa área do Município de Marabá
Paulista, para incorporá-la ao vizinho distrito de
Cuiabá Paulista (conf. item 1º do doc. 4).
Por outro lado, notamos que o traçado da
Estrada-de-Ferro Sorocabana atravessa a região
questionada e se encaminha para a sede do distrito
de Cuiabá Paulista, deixando muito para o norte a
sede do Município de. Marabá Paulista. Também a
estrada de rodagem, depois de percorrer o ter-

ritórío objeto da Representação, atinge o distrito de
Cuiabá Paulista, numa linha quase que horizontal,
enquanto que para chegar à sede de Marabá
Paulista
precisa
perfazer
ainda
distância
considerável. Assim, os habitantes da região
desanexada dêste município, caso pertencessem a
êle, teriam de registrar-se no Cartório de Marabá,
não obstante todas as comunicações levassem até
Cuiabá Paulista (conf. item 3º do doc. 4).
Por último, Exmo. Chefe do Ministério Público
Federal, embora as razões de ordem técnica estejam
melhor concretizadas nos documentos anexos, deve
ser observado que a Municipalidade de Marabá
Paulista, ainda em atenção à topografia da região,
teve suas divisas, ao leste, prolongadas até o
Ribeirão Santo Antônio, segundo se depreende da
atual divisa dêste município (doc. 5).
Tais ponderações servem de base à
Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo para se contrapor à pretendida
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.456, de
1953, na parte em que desmembrou o território de
Marabá Paulista, por entender estar em causa os
interesses desta unidade da Federação, dos
povoados nascentes na região em litígio, e,
sobretudo, por ter sido apenas obedecido o ditame
do art. 2º da Lei Estadual nº 2.081, de 27 de
dezembro de 1952, in verbis :
"As divisas dos municípios serão claras,
precisas e contínuas, acompanhando, tanto possível
acidentes geográficos permanentes e facilmente
identificáveis".
Na;certeza de que V. Exa. contribuirá para
maior esclarecimento destas informações, apresento
os meus protestos de alta consideração."
É o relatório.
Voto
de

Dispõe
a
Constituição
São Paulo, em seu art.

Estadual
73, que,
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em caso de criação, desmembramento e
anexação de municípios serão consultados
mediante plebiscito, que a lei regular, as populações
da circunscrição cuja situação se pretenda
alterar.
Tal preceituação não colide com nenhum texto
da Constituição Federal, mas ao contrário, se
harmoniza com a norma contida em seu art.
2º que estabelece o plebiscito das populações
diretamente interessadas no caso de incorporação
dos Estados entre si, de sua subdivisão
ou desmembramento para se anexarem a
outros ou formarem novos Estados. De resto, está
expresso no parágrafo primeiro do art. 18 do
estatuto básico nacional, que os Estados se
reservam todos os poderes que, implícita ou
explicitamente, não lhes sejam vedados pela própria
Constituição.
A Lei Orgânica dos Municípios do Estado de
São Paulo, posteriormente, estatuiu as normas para
formação
de
novos
municípios,
exigindo
representação à Assembléia Legislativa, formulada
no mínimo, por cem eleitores; prova de satisfazer
o município aos mínimos legais quanto à população
e aos recursos financeiros; pronunciamento da
Assembléia Legislativa sôbre a satisfação das
exigências legais e conseqüente determinação para
a realização do plebiscito; resultado favorável do
mesmo. Estabeleceu ainda a Lei Orgânica que, para
a desanexação do território de um município para ser
incorporado a outro, seria necessária a realização de
plebiscito e aprovação por lei do município
incorporado.
Sem
que
fóssem
cumpridas
tais
condições, desmembrou-se do Município de
Marabá Paulista uma área de 922 quilómetros
quadros para integrar o distrito de Cuiabá Paulista,
pertencente ao Município de Mirante de
Paranapanema.
Prestando informações sôbre a representação
endereçada à Procuradoria Geral da República, sus-

tentou a Presidência da Assembléia Legislativa de São
Paulo, que os municípios não têm direito à integridade
de seu território, não constituindo entidades políticas,
com as características das unidades estaduais, porque
possuem apenas dois poderes, quase embrionários,
pela estreiteza de suas funções. Acrescentou a
Presidência que as alterações territoriais impugnadas
tiveram por base os estudos técnicos levados a efeito
pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado. Não
contestou, entretanto, a alegação contida na
representação formulada pelas municipalidades de
Presidente Venceslau e de Marabá Paulista de que a
desanexação de vastíssima área de seu território,
tivesse sido realizada sem o cumprimento das
exigências legais.
Desatendida como foi a preceituação
constitucional e legal do Estado de S. Paulo na
formação do distrito de Cuiabá Paulista integrado no
Município de Mirante de Paranapanema, julgo
procedente a presente representação a fim de
declarar inconstitucional a desanexação operada
pela Lei Estadual nº 2.456 de parte do território de
Marabá Paulista, para incorporá-la ao Município de
Mirante de Paranapanema.
TRIBUNAL PLENO
Representação Nº 247
Distrito Federal
Voto
O SR. MINISTRO AFRÂNIO ANTÔNIO DA
COSTA: – Sr. Presidente, já tem sido objeto de longa
discussão neste Tribunal a questão do plebiscito,
embora há muito tempo não se traga a mesma à baila.
Parece-me, porém, que ficou assentado, em
discussões anteriores, que por ocasião de ser
destacado de certo município determinada parcela,
evidentemente se manifesta resistência do município
sujeito ao desmembramento; e como a parcela
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destacada é, via de regra, muito menor, que a
remanescente,
seria
possível,
salvo
caso
extraordinário, a constituição de novo município.
Entretanto, parece-me que outras exigências da
Constituição do Estado de São Paulo e anotados
pelo Sr. Ministro Relator não foram observados e a
jurisprudência dêste Supremo Tribunal, no assunto,
tem entendido que as Constituições Estaduais
devem, traçar as normas e o roteiro para essas
desincorporações, não só para a formação de novos
municípios como também para o acrescentamento
de trechos desmembrados de outros. Por êste último
motivo, não tendo sido observadas as demais
normas, estou de inteiro acôrdo com o Sr. Ministro
Relator.
TRIBUNAL PLENO

de Andrada. – Octacílio Pinheiro, Vice-Diretor.
REPRESENTAÇÃO Nº 250
Distrito Federal
(Paraná)
Estado do Paraná; fixado na Constituição
Estadual, que a iniciativa para aumentar vencimentos
cabe ao Governador (art. 25, § 2º), a lei posta em
vigor pela Assembléia Legislativa, contrariando o
princípio, torna evidente a usurpação, quebrando a
harmonia dos poderes preconizada no art. 8º, nº VII,
letra "b", da Constituição Federal.
Acórdão

REPRESENTAÇÃO Nº 247

Vistos etc. Acordam, os juízes do Supremo
Tribunal
Federal,
à
unanimidade,
declarar
Distrito Federal
inconstitucional a Lei Estadual do Paraná, nº 31, de
31 de janeiro de 1955, procedente a Representação
Representante: Exmo. Sr. Doutor Procurador do Dr. Procurador Geral da República, tudo em
Geral da República.
conformidade com o relatório e notas taquigrafadas. '
Representada: Assembléia Legislativa do
Custas da lei.
Estado de São Paulo.
Rio, 9 de janeiro de 1956. – Oro. simbo
Nonato, Presidente. Afránio Antônio da Costa,
Relator.
Decisão
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
Julgaram procedente a representação, por
unanimidade de votos.
Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Sr.
Ministro Orosimbo Nonato.
Votaram com o Relator, o Exmo. Sr. Ministro
Rocha Lagoa os Excelentíssimos Senhores
Ministros
Sampaio
Costa,
Macedo
Ludolf,
Afrânio Costa (substitutos, respectivamente, dos
Exmos. Srs. Ministros Nelson Hungria, Ary Franco,
que se acham em gôzo de licença especial, e Luís
Gallotti, que se encontra em exercício no Tribunal
Superior Eleitoral), Cândido Mota, Hahnemann
Guimarães, Ribeiro da Costa, Edgard Costa e Barros
Barreto.
Ausente,
justificadamente,
o
Excelentíssimo
Sr.
Ministro
Lafayette

TRIBUNAL PLENO
REPRESENTAÇÃO Nº 250
Distrito Federal
Relator: O Sr. Ministro Afrânio Antônio da Costa.
Representante: Procurador Geral da República.
Representada: Assembléia Legislativa do Paraná.
Relatório
O Sr. Ministro Afrânio Antônio da Costa
Encaminhada e amparada pelo Dr. Procurador Geral,
vem a representação. Versa a usurpação pela
Assembléia Legislativa do Paraná da iniciativa
atribuida
ao
Governador
para
elevar
ou
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equiparar vencimentos de funcionários públicos. Está
nestes têrmos:
"Bento Munhoz da Rocha Netto, Governador
do Estado do Paraná, vem perante V. Exa. argüir a
Inconstitucionalidade da Lei 31-55, promulgada pela
Assembléia Legislativa, em data de 31 de janeiro do
corrente ano, e requerer, com fundamento no
parágrafo único do art. 8º da Constituição da
República, seja o E. Supremo Tribunal Federal
solicitado a manifestar-se a respeito.
As razões que motivaram a presente
Representação, critério que a Jurisprudência já
confirmou, se alicerçam no principio constitucional,
"cuja violação pode dar lugar à intervenção federal,
no sentido de resguardar a independência e
harmonia dos poderes", – art. 7º, b, nº VII, da
Constituição de 46.
Votou o Poder Legislativo dêste Estado o
Projeto de Lei nº 498-53, "assegurando o vencimento
correspondente ao padrão "Y", ao furecionário
estável que vier exercer ou tiver exercido, por
nomeação, o cargo de Secretário de Estado, Chefe
de Policia ou Promotor Geral do Estado e, também,
mandato de Governador, Senador, Deputado Federal
e Estadual" (doc. nº 1). Encaminhado o projeto à
sanção, pronunciei-me pelo veto, pelas razões de
ordem constitucional, que conferem competência
exclusiva ao Poder Executivo para iniciativa desta
natureza e pela inconveniência de que se reveste
(doc. nº 2).
Devolvido à Assembléia, esta rejeitou o veto,
promulgado o autógrafo, com numeração à margem
da ordem das leis do Estado (doc. nº 3).
A Constituição do Paraná, dispõe em seu art.
25, § 2º, que "reservada a competência da
Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, no
que
concerne
aos
respectivos
serviços
administrativos,
incumbe
exclusivamente
ao
Poder digo – ao Governador do Estado

a iniciativa de leis que criem empregos em serviços
existentes,
aumentem
os
vencimentos
ou
modifiquem, no decurso de cada legislatura, a lei de
fixação do efetivo de Polida Militar do Estado
(doc.nº 4).
"Em flagrante violação a este preceito
constitucional, tomou o Poder Legislativo a iniciativa
"de aumentar os vencimentos" dos servidores
estaduais quando lhes "assegurou os vencimentos"
correspondentes
ao
padrão
"Y",
padrão
superior na escala de vencimentos dos funcionários
do Estado, desde que preenchidas as condições do
art. 1º, e seu parágrafo único, da Lei nº 31.55 (doc.
nº 3).
É assim a Lei nº 31-55, nula pelo vicio de sua
inconstitucionalidade, pois alterou para mais os
estipêndios de ocupantes de cargos e funções
públicas estaduais, em flagrante invasão das
atribuições específicas do Governador do Estado.
A aplicação dessa lei, provocaria, em
conseqüência, uma grave anomalia de ordem
administrativa, pois a servidores da mesma classe
funcional serão atribuídos vencimentos diversos. Um,
o que não preenche as condições da Lei nº 31-55,
continuará com os mesmos vencimentos e o outro do
mesmo padrão, nomeado ou eleito, terá vencimentos
muitíssimos superiores ao do seu cargo, afrontandose, dêste modo, o § 1º do art. 141, da Constituição
da República.
Outra inconstitucionalidade de que está eivada
a lei supracitada é a que se refere ao silêncio sôbre
os recursos de cobertura ao "aumento de despesa",
resultante da elevação de vencimentos que concede.
"Realmente, dispõe o art. 35 da Constituição
do Estado do Paraná : "Nenhum encargo onerará o
Tesouro do Estado ou dos municípios, sem que lhe
sejam atribuídos os necessários recursos".
O Legislativo, ao silenciar sôbre a forma de
atendimento da despesa, procurou contornar uma di-
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ficuldade insanável no caso em espécie.
É princípio rudimentar, no concernente à
ciência das finanças públicas, que a arrecadação
prevista na lei de meios está normalmente
comprometida
com
a
administração
do
Estado e que as suplementações de verbas
dependem de prévia verificação dos recursos
disponíveis, que só a execução financeira pode
indicar.
Por outro lado, dispõe o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado, Lei nº 293,
que as promoções "obedecerão ao critério de
antigüidade de classe e ao de merecimento
alternadamente" (doc. nº 5).
Poder-se-á argumentar que a lei 31.55,
apenas assegura vencimentos correspondentes ao
padrão "Y", mas que não eleva a classe que os
beneficiados ocupam, no momento.
Nessa última hipótese, teríamos quebrado o
princípio de escalonamento de vencimentos, ficando
atribuídos a servidores da mesma classe,
vencimentos desiguais (doc. nº 6).
"Cite-se, para exemplificar, o caso de um
escriturário classe "K" – com os vencimentos de
Cruzeiros 2.200,00 e de outro da mesma classe que,
por estar enquadrado na Lei 31-55, teria, na classe
"K", vencimentos de Cr$ 10.000,00.
Pelo exposto, se conclui que a lei da
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná é
inconstitucional, fundamentando, assim, o pedido
que tenho a honra de encaminhar a V. Exa. no
sentido de mediante representação, fazer presente
ao E. Supremo Tribunal Federal, para que se digne
declarar essa inconstitucionalidade, em consonância
com a jurisprudência da mais alta Corte de Justiça
da República.
Na
oportunidade,
valho-me
para
reiterar a V. Exa. os meus protestos de
elevado aprêço e distinta consideração".

Vieram as informações seguintes:
"Em atenção ao oficio de Vossa Excelência,
sob nº 138, no qual solicita essa digna Procuradoria
informe dêste Poder Legislativo, sôbre a
representação interposta pelo então DD. Governador
do Estado, Dr. Bento Munhoz da Rocha Netto,
argüindo a inconstitucionalidade da Lei nº 31.55,
cabe-me informar que:
1º Tramitou por êste Legislativo o ante-projeto
da Lei 498.53, de autoria do Deputado Francisco
Cavalli da Costa, estendendo aos funcionários
públicos estaduais, investidos de mandato eletivo, os
benefícios constantes do art. 32, da Lei nº 294, de
24.11.49;
2º Seguindo os trâmites regimentais, foi o
ante-porjeto de lei apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e
Orçamentos, cujos pareceres foram favoráveis à
aprovação do ante-projeto de lei;
3º Subindo a Plenário, foi o plano de lei
aprovado em primeira, segunda e terceira discussões,
respectivamente, em data de, 11, 12 e 18 do mês de
novembro de 1953, bem como emenda substitutiva
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
cujos textos do citado anteprojeto de lei e emenda já
são do conhecimento dessa douta Procuradoria Geral
da República, através de documentação encaminhada
na representação então encetada pelo Sr. Governador
do Estado.
4º Retornando o veto oposto ao ante-projeto
de lei em causa, para apreciação dêste Poder
Legislativo, foi êle rejeitado em Plenário.
constatando-se a votação em 24 (vinte e quatro)
votos pela rejeição do veto oposto e 21 (vinte e um)
pela manutenção do veto;
6º Em data de 31-1-55, foi pelo então Presidente
dêste Poder Legislativo, em exercício, promulgado o
referido projeto de lei, e conseqüentemente, convertido
em Lei nº 31-55, conforme exemplar anexo do Diário
Oficial do Estado.
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São essas, Exmo. Sr. Procurador Geral da
República, as informações que me cabe prestar,
atendendo, destarte, prazerosamente, às solicitações
formuladas por Vossa Excelência".
Voto
A Lei nº 294, de 24 de novembro de 1949, no
art. 32, dispunha:
"Art. 32. Ao funcionário civil em exercício,
que exercer ou tiver exercido por nomeação
o cargo de Secretário de Estado ou de
Secretário do Govêrno, por período continuo ou não
superior a um ano, é assegurado o vencimento
correspondente à classe final de sua respectiva
carreira".
O projeto vetado, transformado em lei, pela
rejeição do veto elevou para "Y" os vencimentos sem
proposta, do Governador, e até com tanifesta
oposição dêste que não só reivindicara a iniciativa,
em face da Constituição Estadual, como ainda pela
ausência de recursos financeiros correspondentes,
para cobertura das despesas.
Com efeito o art. 25, § 2º, da Constituição
Estadual, ordena:
"Art. 25. A iniciativa das leis e resoluções,
ressalvados os casos de competência exclusiva,
cabe ao Governador do Estado e a qualquer membro
ou comissão da Assembléia Legislativa".
§ 2º Ressalvada a competência da Assembléia
Legislativa e do Tribunal de Justiça, no que concerne
aos respectivos serviços administrativos, incumbe
exclusivamente ao Governador do Estado a iniciativa
das leis que criem empregos existentes – digo –
empregos em serviços existentes, aumentem os
vencimentos, ou modifiquem no decurso de cada
legislatura, a lei de fixação do efetivo da Polícia
Militar do Estado".

Assim claramente fixado na lei maior estadual
que a iniciativa para aumento de vencimentos cabe ao
Governador, a lei posta em vigor pelo Presidente da
Assembléia constitui uma usurpação de poder,
atentando contra o preceito do art. 25, § 2º, da Const.
Estadual e violando a harmonia dos Poderes fixada no
art. 8º, nº VII, letra b, da Constituição Federal.
Por outro lado, demonstra ainda a
Representação a distinção entre servidores públicos
da mesma categoria funcional, recebendo uns
estipêndios maiores em razão de situação
privilegiada em que tal lei os colocou, com infração
do art. 141, § 1º, da Constituição Federal.
Finalmente, procede a argüição quanto à falta
de meios para cobrir a despesa, em face do art. 35
da Constituição Estadual.
Por tais fundamentos, julgo procedente a
Representação para decretar a inconstitucionalidade
da Lei Estadual Paranaense nº 31, de 1955.
TRIBUNAL PLENO
REPRESENTAÇÃO Nº 250
Distrito Federal
(Paraná)
Representante:
Procurador
Geral
República.
Representada: Assembléia Legislativa
Estado do Paraná.

da
do

Decisão
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
Julgaram procedente a representação para julgar
inconstitucional a Lei Estadual nº 31, de 1955,
unanimemente.
Ausentaram-se, motivo justificado, os Srs.
Ministros Orosimbo Nonato e Rocha Lagoa.
Ausentes os Srs. Ministros Barros Barreto, que
se acha em gôzo de licença especial e Ministro Luís
Gallotti, que se acha . em exercício no Superior
Tribunal Eleitoral, sendo substituídos pelos Srs. Mi-
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nistros Afrânio Costa e Macedo Ludolf. – Octacilio
Recorrentes: 1º) Manoel Alves Caldeira Neto e
Pinheiro, Vice. Diretor.
outros.
Recorridos: Os mesmos.
TRIBUNAL PLENO
Relatório
Recurso Extraordinário
Nº 27.850
O
SR.
MINISTRO
LAFAYETTE
DE
ANDRADA: – A Egrégia Segunda Turma, em
Distrito Federal
sessão de 30 de setembro do ano passado,
acompanhando meu voto, decidiu remeter os
(Matéria Constitucional)
presentes autos ao Tribunal Pleno, para ser
apreciada a argüição de inconstitucionalidade. A
Juizes vitalícios do Tribunal Superior do Trabalho decisão foi unânime.
Naquela oportunidade, apresentei o seguinte
– Irredutibilidade de seus vencimentos – Aplicação dos
arts. 94 e 95, III, da Constituição – Inconstitucionalidade relatório:
"Os Ministros do Tribunal Superior do
do art. 4º da Lei nº 499, de 29 de novembro de 1948,
que os equiparou aos Desembargadores do Tribunal Trabalho, Manoel Alves Caldeira Neto, Delphim
Moreira Júnior e Edgard Ribeiro Sanches moveram
de Justiça, com vencimentos inferiores.
ação contra a União Federal para que fôsse
reconhecida a igualdade de seus vencimentos aos
Acórdão
dos Ministros do Superior Tribunal Militar, e alegam
Vistos, examinados e discutidos êstes Autos de para tal fim, a inconstitucionalidade da Lei 499, de
Recurso Extraordinário nº 27.850, do Distrito Federal, 1948, que equiparou os vencimentos dos autores
sendo recorrentes: 1º) Manoel Alves Caldeira Neto e aos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
outros; 2º) a União Federal e recorridos: os mesmos.
Distrito Federal.
Acordam os Ministros do Supremo Tribunal
"O Tribunal Federal de Recursos não acolheu
Federal, reunidos em sessão plena, de acôrdo com a inconstitucionalidade (fls. 129), e daí o presente
as notas taquigráficas precedentes, em acolher. recurso com apoio nas letras a e d do permissivo
unanimemente, a inconstitucionalidade argüida do constitucional."
art. 4º da Lei nº 499, em relação aos recorrentes.
"Alegam os recorrentes:
Custas da lei.
"A
Constituição
Federal,
em
seus
Supremo Tribunal Federal, 8 de junho de 1956. – mandamentos contidos nos arts. 141, § 3º e 95, nº
Edgard Costa, Presidente. – L, de Andrade, Relator.
III, foi vulnerada pelo V. Acórdão recorrido, que,
também decidiu contra o art. 6º da Lei de Introdução
TRIBUNAL PLENO
do Código Civil.
"Realmente, aos recorrentes, nomeados em 9
e 19 de setembro de 1946, ficaram asseguradas,
Recurso Extraordinário
Nº 27.850
após dois anos de exercício, nos têrmos do art.
1º do Decreto-lei nº 9.797, de 9 de setembro de
Distrito Federal
1946, em referência ao § 6º do art. 654, da
Consolidação das Leis do Trabalho, as garantias de
(Matéria constitucional)
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos
vencimentos, estatuindo o art. 4º que ficavam criados
Relator: O Sr. Ministro Lafayette de Andrada.
sete cargos isolados, de provimento efetivo, de
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Juiz do Tribunal Superior do Trabalho, com
vencimentos iguais aos dos Ministros Togados do
Supremo Tribunal Militar, padrão "R", do Quadro
Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
"Aos 28 de novembro de 1949, quando surgiu
a Lei nº 499, já contavam os recorrentes mais de
dois anos de exercício, estando, assim, no gôzo de
uma situação jurídica definitivamente constituída,
qual a da irredutibilidade de seus vencimentos.
"Conseqüentemente,
a
Lei
nº
499,
estabelecendo que os vencimentos dos recorrentes
passariam a ser iguais aos dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, que são inferiores aos dos
Ministros do Superior Tribunal Militar, violou o
preceito do art. 6º da Lei de Introdução ao Código
Civil.
"Por igual, tendo adquirido, pelo decurso do
prazo de dois anos de exercício, os recorrentes, o
direito à irredutibilidade de seus vencimentos, o
atentado contra eles cometido pela citada Lei nº 499,
por sua vez atenta contra o preceito do art. 141,
parágrafo 3º, da Constituição Federal, que não
permite prejudique a lei o direito adquirido.
"Por outro lado, sobrevindo ao Decreto-lei nº
9.797, a Constituição de 16 de setembro de 1946,
foram os Juízes e Tribunais do Trabalho declarados
órgãos do Poder Judiciário (art. 94), gozando da
garantia representada pela irredutibilidade de seus
vencimentos (artigo 95).
"De conseguinte, irredutíveis eram os
vencimentos dos recorrentes já por disposição
expressa do art. 854, parágrafo 6º, da Constituição
das Leis do Trabalho, com a redação que lhe deu o
art. 1º do Decreto-lei nº 9.707, já por preceito
constitucional, quando do advento da Lei nº 499, de
1948, que os reduziu ao lhes atribuir vencimentos
iguais aos dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça, inferiores aos dos Ministros do Supe-

rior Tribunal Militar, que eram os dos recorrentes.
"Verificou-se, destarte, a hipótese da letra c do
art. 101, III, da Constituição Federal, já que,
contestada a validade da Lei nº 499 em face da
Constituição e do Código Civil, o V. Acórdão
recorrido a julgou válida.
"Tem, conseqüentemente, cabimento, o
Recurso Extraordinário.
"O provimento do apêlo impõe. se, em face
das razões aduzidas nos ilustrados votos vencidos
dos eminentes Ministros Cunha Mello, Cândido Lôbo,
Macedo Ludolf e Abner de Vasconceilos, às fls. 79,
94, 91 e 89.
Os argumentos que foram opostos à tese da
inconstitucionalidade, não acolhem, na espécie:
"1º o de uma lei ordinária pode ser por outra lei
ordinária revogada, porque, na espécie, a Lei
Ordinária nº 499, quando adveio, já encontrou os
recorrentes no gôzo de um direito adquirido,
ou de uma situação jurídica definitivamente
constituída, e terem seus vencimentos irredutíveis, e,
então, essa revogação já não seria possível, por
contrária ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código
Civil e art. 141, parágrafo 3º, da Constituição
Federal;
"2º o de gue o art. 122, § 5º, da Constituição
Federal determina que a constituição, investidura,
jurisdição, competência, garantias e condições de
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho serão
regulados por lei e, assim, não lhes aso aplicáveis os
preceitos do art. 95, em que ficaram ressalvadas as
restrições expressas na mesma Constituição – êsse
argumento não merece acolhida, porque como ficou
demonstrado a fls. 36.39, com apoio nas lições de
Nogueira Itagiba e Pedro Calmon, o § 5º do art. 122
diz respeito aos órgãos que poderão ser criados na
forma do §.4º, representantes dos interêsses
profissionais, que não tenham como os magistrados,
alheios a êsses interêsses, os predicamentos asse-
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gurados pelo art. 95 – e as restrições, a que alude o
art. 95, são os que se referem aos Juizes
temporários, que não podem ser vitalícios; os Juízes
militares, que não podem ser inamovíveis, já que têm
que seguir com as fôrças junto às quais servem: –
aos Juizes de fato, jurados e os Juizes de Paz, que
prestam serviços gratuitos, e, assim, não podem
pretender uma irredutibilidade de vencimentos que
não percebem.
"Não poderia, no art. 95, quando ressalvou as
restrições expressas no diploma maior, o legislador
de 1948 refere-se aos dispostos no art. 122, § 5, pois
que restrição não é supressão e se estivessem
mencionadas no art. 95, ao preceituado no § 5º, do
art. 122, então se teria que admitir que no art. 95
foram concedidas aos Juízes e Tribunais do
Trabalho garantias que o § 5º do art. 122 suprimiu".
"Decidiu a 1ª Turma, no mérito, após o
pronunciamento do Tribunal Pleno, sôbre a referida
arguição: "os vencimentos dos Ministros vitalícios do
Tribunal Superior do Trabalho são iguais aos dos
Ministros togados do Superior Tribunal Militar
(Constituição, artigos 95, inciso III, 122, § 5º e 141, §
3º e Decreto-lei nº 9.797, de 1946, arts. 1º e 4º)" (fls.
149).
"Desta decisão recorre a União Federal com
apoio na letra a do permissivo legal. Argumenta: (ler)
"Os recursos estão arrazoados e o Dr.
Procurador Geral da República opinou:
"Contra o acórdão de fls. 129, que rejeitou,
pelo voto de desempate do Ministro Sampaio Costa
(fls. 119-126), a argüição de inconstitucionalidade do
art. 4º da Lei nº 499, de 1948, estatuindo que os
vencimentos dos Ministros do Tribunal Superior do
Trabalho seriam iguais aos dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
manifestaram
os
Ministros
Manoel
Alves
Caldeira Netto e outros, recurso extraordinário, com

base nas letras a e d do art. 101, da Constituição
Federal (fls. 130).
E sob a invocação da alínea a, recorreu
também extraordináriamente a União Federal, mas
do acórdão de fls. 149, da 1ª Turma do Tribunal de
Recursos, que decidiu serem os vencimentos dos
Ministros do Tribunal Superior Militar" (v. fls. 15).
"O recurso extraordinário dos Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho insiste na argüição de
inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 499, de
1948, rejeitada pelo v. acórdão de fls. 129.
"Ocorre, entretanto, que, como diz a douta
Subprocuradorla Geral da República (fls. 169),
"retornando os autos à Egrégia 1ª Turma do
Tribunal Federal de Recursos, para continuação do
julgamento, veio a mesma a proferir o v. acórdão
unânime, de fls. 149 – de que recorremos,
extraordlnàriamente, a fls. 150.154 – através do qual
foi dado provimento à apelação de fls. 35, para, com
apoio nas leis ordinárias convocadas ao debate,
julgar-se procedente a ação proposta pelos atuais
recorrentes, que assim, ficaram vitoriosos. Isto pôsto,
não lhes assiste mais qualidade para recorrer, como
pretendem, do v. acórdão de fls. 129. Já agora, o
recurso versa, apenas, o fundamento desacolhido, e
não a prevalência do pedido, pois que este foi,
posteriormente, acolhido, embora por motivos
diferentes. Assim entendeu o Colendo Supremo
Tribunal Federal no recurso, em mandado de
segurança, interposto, em condições idênticas,
"América Foot Ball Club".
"Opinamos, assim pelo não acolhimento do
recurso de fls. 130-133.
"Quanto ao recurso da União Federal,
parece-nos prejudicado pelo acórdão proferido pela
douta 1ª Turma do Excelso Pretório no Recurso
Extraordinário nº 25.855, que, contra um voto, não
acolheu a tese sustentada pela douta Sob-
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procuradoria Geral conforme, aliás, ela própria adquirido, está implícita sua Inconstitucionalidade.
reconhece a fls. 153". É o relatório.
Se sustentamos o acórdão recorrido, não
precisávamos dizer que a lei questionada era
Voto
inconstitucional. A inconstitucionalidade estava
Sr. Presidente, como se vê, os recorrentes, declara. da implicitamente, uma vez que se
juizes togados do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu que a lei violou direito adquirido.
Estou
de
acôrdo
em
reconhecer
insistem na inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº
499, de 1948, porque têm a garantia de expressamente a inconstitucionalidade da lei, pois
irredutibilidade de seus vencimentos e se encontram quod abundat non nocet.
no gôzo de um direito adquirido, sendo-lhes
asseguradas as vantagens que a Constituição
TRIBUNAL PLENO
confere aos magistrados em geral.
O acórdão recorrido não acolheu a
Recurso Extraordinário
inconstitucionalidade argüida, embora reconhecesse a
Nº 27.850
êles o direito adquirido aos vencimentos equiparados
aos dos Ministros do Superior Tribunal Militar.
Distrito Federal
A Lei nº 499, não afeta aos Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho, ora recorrentes, mas,
diante da sua insistência, e não havendo mal algum
(Matéria Constitucional)
em que se declare, apenas em relação a êles, que o
art. 4º da Lei nº 499, não pode produzir efeitos,
Voto
acolho a argüição de inconstitucionalidade, dêsse
art. 4º da Lei nº 499, por ser, em relação aos
O
SR.
MINISTRO
HAHNEMANN
recorrentes, infringentes também do art. 95, III, da
GUIMARÃES:
–
Sr.
Presidente,
os
recorrentes
Constituição, pois a êles, juízes permanentes da
Justiça do Trabalho, se hão de estender, exerciam a jurisdição, ao tempo em que uma lei os
necessáriamente, as prerrogativas inerentes à equiparava, em vencimentos aos membros do
magistratura em geral, entre as quais a Superior Tribunal Militar, Lei posterior, porém,
irredutibilidade de vencimentos.
equiparou os vencimentos dos Ministros do
Tribunal
Superior do
Trabalho
aos dos
TRIBUNAL PLENO
Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal. Esta segunda lei não é inválida
Recurso Extraordinário
para os nomeados posteriormente a ela; só é
Nº 27.850
inválida quanto aos recorrentes, que tinham seus
Distrito Federal
vencimentos equiparados aos dos Ministros do
Superior Tribunal Militar.
(Matéria Constitucional)
Faço questão de ressaltar, no meu voto, que
se declara inválida a lei apenas quanto aos
Voto
recorrentes, que tinham seu direito adquirido, mas
O SR. MINISTRO NELSON. HUNGRIA: – ela é perfeitamente válida, relativamente aos Juizes
Sr. Presidente, desde que se reconheceu nomeados posteriormente.
que
a
lei
ofendeu
direito
É
a
ressalva
que
desejo
fazer,
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TRIBUNAL PLENO
Recurso Extraordinário
Nº 27.850
Distrito Federal
(Matéria Constitucional)
Voto
Recorrentes: 1º) Manoel Alves Caldeira Neto e
outros. 2º) União Federal.
Recorridos: Os mesmos.
Decisão
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
Acolheu-se, unânimemente, a inconstitucionalidade
argüida do art. 4º da Lei nº 499, em relação aos
recorrentes.
Impedidos os Srs. Ministros Orosímbo Nonato,
Presidente, e Macedo Ludolf.
Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Sr.
Ministro Edgard Costa.
Não compareceram: O Excelentíssimo Sr.
Ministro Luís Gallotti, por se achar em exercício no
Tribunal Superior Eleitoral, e o Sr. Ministro Ary Franco,
por se achar em gôzo de licença especial, sendo
substituídos pelos Excelentíssimos Srs. Ministros
Afrânio Costa e Macedo Ludolf, respectivamente.
A Comissão de Constituição e Justiça,
autuado separadamente cada caso.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Dos Srs. René Peresin, Hubert Perrin e Carlos
Niemeyer, a Mesa recebeu convite, extensivo aos
Senhores Senadores e funcionários do Senado, para
a exibição do filme Brasília, que será levado a efeito
amanhã, dia 10 de junho, quarta. feira, às 18 horas,
na "Maison de France", à Avenida Presidente
Antônío Carlos n 58.
Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa).
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Padre
Calazans, inscrito em segundo lugar.
O SR. PADRE CALAZANS (lê o seguinte
discurso): – Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
Senhores Senadores. Quando esperava encerrar o
meu mandato político na Assembléia Legislativa de
São. Paulo, dedicando-me com tôdas as
fôrças do meu espírito a uma tarefa que julgo de real
importância para o Brasil, que era a formação
política
de
nossa
juventude,
preparando-a
para as responsabilidades do dia do amanhã, fui
obrigado a mudar os planos que me havia
traçado, porque um dever de consciência e a
solicitação de amigos e do meu partido, exigiam um
testemunho corajoso e independente a favor da
civilização cristã. Esta é a razão de aqui me
encontrar, representando como paulista a terra
paulista de Piratininga que nascera à sombra da
Cruz e do apostolado apaixonadamente cristão de
Nóbrega e Anchieta. A minha presença nesta
augusta Casa, só tem sentido como um testemunho
dêsses
valores
perenes.
A
consciência
independente, a consciência cívica e cristã de São
Paulo para aqui me enviou, como sentinela na
guarda e na defesa das mais sagradas e ricas
tradições cristãs do Brasil, ameaçadas pela ação
ardilosa do Comunismo hoje disfarçado em
multiformes movimentos, fortalecidos pela covardia,
pela traição, pela vaidade e pela ambição de muitos.
Com estas palavras introdutórias, Senhores
Senadores, ofereço à, Casa e à. Nação as razões de
minha presença no Senado da República.
Tomo,
pois,
hoje
a
palavra
para
tratar
de
um
tema
da
mais
trans-
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cendental importância no cenário político-social nobreza maior e foros mais legítimos de dignidade, à
brasileiro:
atividade política. Cabe à ação política reger
a sociedade e é da boa regência que depende
o progresso e o bem-estar da própria sociedade.
"A crise da autoridade"
Não foi, pois, sem maior fundamento, que o grande
A – Fundamento natural da autoridade.
Pontífice da vigília da última guerra, o Papa Pio XI,
afirmou que depois da ação religiosa é a ação
Radica-se na própria essência do Homem o política a que mais nobilita o Homem. Sendo,
sentido da associabilidade. As limitações e carências pois, a política, atividade essencialmente social
que o revestem exigem cuidados alheios. A sua é imprescindível que nela exista também a tutela
inteligência que apreende o mistério das coisas exige sagrada da autoridade, pois nenhuma sociedade
comunicação. Sua vontade que é capaz de escolher pode subsistir sem uma autoridade, que no
e de amar leva-o para o convívio de outros sêres. A dizer de Leão XIII "imprima eficazmente a cada um
personalidade humana se enriquece e se aperfeiçoa dos seus membros um mesmo impulso para o fim
com a experiência de seus semelhantes. Pela fôrça comum".
ontológica de sua natureza, o homem está pois,
vinculado pelas tramas da história a tôdas as
C – Enfermidades da autoridade
gerações que o precederam e, ultrapassando os
limites do presente, êle se projeta no futuro, através
Senhores Senadores, a grande tragédia de
da repercussão dos seus atos, da fôrça dos seus nossos dias é que as Nações e as Sociedades se
exemplos e da dinâmica de suas conquistas convulcionam numa crise pungente de autoridade.
intelectuais e morais. Foi feito, .pois, o homem para A crise do mundo moderno é "crise de autoridade".
viver em sociedade. Mas a sociedade, é a união de É por entre a tortura da angústia, que o
muitos para a consecução de um fim comum. A mundo moderno coloca o problema do líder, o
consecução dêste fim exige a convergência dos problema do chefe. Dois males, como "vírus" terrível
esforços de todos para os meios mais aptos e podem destruir o conceito sacral da verdadeira
eficientes, e isto supõe o exercício de uma autoridade.
autoridade. Eis aí, como o fundamento da autoridade
O primeiro dêstes males é a hipertrofia da
é a própria natureza através da sociabilidade do autoridade que se transforma no "Leviatã" que
Homem. E como a natureza procede do Criador, aniquila, mata e devora a paz do espírito, esta paz
tudo que se radica na natureza, tem a chancela do espírito que as Escrituras comparam com a
divina da origem. Por isso, a autoridade, como a alegria de "um perene banquete" (Provérbios, 13,
sociedade, procede da natureza, e por conseguinte, 15). Tivemos a realização histórica da hipertrofia da
do próprio Deus. (Conf. Leão XII, Enc. Imortale Dei – autoridade nesta melancólica primeira metade do
1º nov. 1.885 – Código Social de Malinas).
século XX, em todos os regimes totalitários da
esquerda e da direita que cobriram de vergonha, de
B – Necessidade de autoridade na vida política.
sangue e de luto as faces de tantas Nações e de
tantos povos.
O
pensador
de
Estagira,
O segundo dêstes males, é a atrofia da
considerando
multiplicidade
das autoridade. Pela inépcia dos dirigentes, vazios
ações
humanas
na
Sociedade,
atribuiu de virtudes intelectuais, morais e cívicas, a au-
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toridade perde o seu prestígio, transforma-se num
melancólico divertimento dos marginais do civismo e
no alvo dos apupos e dos motejos do povo
desiludido, violam-se ordenações morais, e o povo
curte as suas amarguras no caos da anarquia e da
miséria. A crise da autoridade é como aquêle
demônio de que falam os Evangelhos – e que se
chamava "Legião". Vem acompanhada de uma côrte
de outras crises que enfermam o povo e abalam os
alicerces das sociedades e das instituições. É a crise
econômica, é a crise social, é crise da educação, é a
crise política e é, acima de tudo, a crise moral dos
caracteres.
Êstes os pecados que pesam sôbre o mundo.
As pátrias são responsáveis por êles diante de Deus,
e como as Pátrias estão circunscritas nas fronteiras
do tempo, pagam no tempo o que devem à justiça
divina. Nos livros sapiencis encontramos êste
pensamento que nos convida a reflexão: "Miseros
autem facit populos peccatum" – "O pecado torna os
povos miseráveis" (Prov. 14, 34). E a maior miséria
que pode assaltar uma Pátria é a constituída pelos
maus chefes. Chefes silenciosos, sem presença na
ordem social e moral das comunidades, chefes
usurpadores, divorciados da verdade e da justiça,
chefes dominados e vencidos pelo demônio
da mudês e da cegueira, chefes vaidosos
e
megalomaníacos
dominados
por
uma
autoglorificação, caçadores de aplausos que se
preocupam mais com o registro de seu nome na
história do que com a sorte e a felicidade do povo.
O Livro de Job se refere a tôdas estas
coisas quando diz que Deus fêz reinar o hipócrita por
causa dos pecados do povo (Job, 34,30). E Santo
Tomás comenta, é assim que Deus permite
governem os tiranos para punir os pecados dos
povos. Sob o império da tirania o povo se escraviza.
Uma Nação de escravos é incapaz de virtudes
cívicas e cristãs. É pois com angústia que

se propõe para as Pátrias da Idade Nova, o
problema vital dos dirigentes. Importa hoje uma
tomada de consciência da responsabilidade do
exercício da autoridade e do poder, por menor que
seja êste exercício numa célula comunitária ou
social. Tôda a autoridade se reveste de um halo
sacral. Cabe a todo aquêle que participa do poder e
da autoridade divina, multiformemente distribuída no
plano do temporal, em ordem ao eterno, o imperativo
dever de formar a sua consciência e enriquecer-se
de virtude, de sabedoria, pois serão um dia julgados
pela Fonte de tôda a autoridade segundo a
jurisprudência da Parábola dos Talentos.
D – A Nação atingida pela crise da autoridade.
O Brasil também foi atingido por esta crise de
autoridade que tolda os horizontes do mundo. Por
isso, nós também sentimos a necessidade de
depurar o conceito de Estado de todos os laivos do
positivismo jurídico do século XIX e de seus tristes
herdeiros: os totalitarismos do século XX. Também
entre nós, a crise do poder político se transformou
numa crise de civismo e o motivo histórico destas
duas crises tiveram a sua raiz numa terceira crise, a
crise de Homens, que se desligaram de todos os
vínculos que os prendiam a Deus. A negação de
Deus gera sempre a decadência do Estado. Todo
êste doloroso quadro nos diz bem alto, que a ordem
jurídica e a ordem política não podem desvincular-se
da ordem moral. Quando isto acontece surgem
grupos de pressão que deformam a essência
do Estado e da Democracia. Para que o povo não
venha a sofrer as terríveis conseqüências dêstes
grupos de pressão, urge que os dirigentes saibam
reprimir tôdas as tendências egoístas fazendo
com que o bem comum seja respeitado e seja
realmente a norma de tôdas as atividades sociais.
É necessário que os dirigentes façam frente a
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duas tentações sedutoras: – debilidade ante a ilícita
pressão dos grupos e estatismo invasor e absorvente
das esferas próprias das atividades privadas. Uma
posição eqüidistante dêstes dois extremos, garantirá
a existência de corpos profissionais, fazendo ao
mesmo tempo com que êstes corpos se mantenham
dentro do Direito e da Justiça, e tornará possível a
colaboração do poder público e dos grupos
profissionais. Infelizmente, Senhores Senadores, não
vemos rasgados para a nossa crise êsses caminhos
de concórdia social.
Podemos em poucas palavras e em ligeiras
pinceladas retratar tôda a dramaticidade da
vida brasileira. O País está colocado entre as nações
que atingiram hoje o mais elevado custo de
vida. Esta alta, como um polvo terrível, estende
os seus tentáculos sôbre a Nação, reduzindo à
miséria milhares de criaturas, gerando as filas
intermináveis dos pedintes, o êxodo lamentável
dos nordestinos e o desemprêgo, fonte de angústias
e de desesperanças. A precariedade das condições
materiais abalam a saúde. As doenças desequilibram
os orçamentos domésticos e os leitos nos
hospitais se tornam privilégios de poucos. A mesa
do pobre se torna cada vez mais pobre. A casa
própria e a escola, direitos essenciais do Homem
se tornam cada vez mais inacessíveis aos
parcos recursos dos que vivem do seu trabalho.
Êstes parcos recursos minguam cada vez mais em
virtude da espiral inflacionária e sofrem ainda os
assaltos de uma organização tributária que toca
às raias do confisco, alargando a área
do empobrecimento. Não é mais possível ao
cidadão o exercício do espírito de previdência
concretizado na formação de um pecúlio que possa
garantir a segurança do futuro, como defesa contra
os reveses e vicissitudes da vida, possibilitando
uma
velhice
tranqüila
e
despreocupada.
Desaparecem da retina da juventude, os
moldes e espelhos, que são os exemplos de

virtude, de dignidade e de ação, que devem vir dos
que estão colocados em posição mais alta e que
conformam a mente e o coração do jovem e onde a
juventude se mira. Vazia de exemplos, torna-se
pesada e ingrata a tarefa de indicar caminhos para a
juventude. Estas desordens na ordem material,
provocam o esfacelamento da família, agravando o
problema do menor abandonado e gerando a queda
vertiginosa dos costumes.
Some-se a tudo isto êsse processo
inflacionário de greves que se sucedem e se
multiplicam em todos os Estados da Nação, trazendo
sérios danos à economia nacional, embora tenhamos
que reconhecer na maioria das vêzes a justiça da
causa; isto é, o desejo de uma mesa com mais um
pouco de pão. O Estado de São Paulo, por exemplo,
teve que enfrentar no período que vai de fevereiro a
maio, 68 movimentos grevistas. Êste número mostra
com uma triste eloqüência o estado de exasperação
das classes trabalhadoras.
Êste estado de coisas, Senhores Senadores,
gera no espírito do povo uma verdadeira psicose
de mêdo. Vivemos sob o signo da incerteza e do
temor. Cada um se pergunta, o que será o dia de
amanhã? E todos se sentem abandonados numa
noite vazia de estrêlas; sem rumo e muitos sem
esperança.
Governos
e
Parlamentos
temem-se
recìprocamente. Governos e Parlamentos temem o
povo e os grupos opressores e por sua vez o povo e
os grupos opressores temem os Governos e os
Parlamentos. O patrão e os operários; o mestre e os
alunos, a patroa e a empregada, temem-se
recìprocamente. Temem as fôrças armadas o povo e
o povo a estas. É o temor, é o mêdo que ainda
contém as desordens maiores e as situações mais
graves, que com danos incalculáveis tem ferido de
morte tantas outras Pátrias ou cobrado de seus filhos
pesados tributos de sangue. Mas nesta sinfonia
dantesca e contraditória de medos e inseguran-
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ças, há a germinação de uma fôrça que arrasta
irresistìvelmente o povo pela desilusão e pelo
cansaço para alguma coisa semelhante à tragédia,
sem que o povo e os responsáveis pela Nação
disso se apercebam. Depois dos acontecimentos, é
fácil fazer a história e mostrar as causas. Mas o
que importa aos chefes, não é saber porque
aconteceu tal coisa, ou porque foi a Nação devorada
por tal acontecimento ou tragédia. Importa, sim,
ser responsável, prudente, previdente, justo e sábio
para impedir que tal aconteça. Os gregos quando
nos ofereciam a sabedoria histórica através das
tragédias que imortalizaram, o gênio de Ésquilo, de
Sófocles e de Eurípedes, tiveram em mente
mostrar o processo, os tempos, as fases da tragédia,
até o seu último verso, verso fatal, irrecorrível
"catastrofen", como uma lição de sabedoria
para as Pátrias e para o mundo. Era a voz do
Adivinho, tantas vêzes encarnada pela figura de
Tirésias, que bradava inútilmente diante de um
Príncite; procurando inculcar a verdade e despertar
as consciências sôbre o futuro. Era a voz do
côro escondendo os lamentos, o sofrimento do
povo e mostrando a sabedoria simples do bom
senso, a sabedoria das ruas, à consciência dos
que tinham responsabilidades, lembrando que a
alma do povo poderia cansar-se e rolar com fúria
pelo rio do desespêro ou o pássaro da morte e da
vingança poderia aninhar-se em seu coração. E
eramos personagens que cegos e mudos à
realidade, a tôdas essas advertências, enganados
pela crença da fôrça, do poder e da fartura, apenas
na sua própria mesa, caminhavam irresistìvelmente
para a última porta, a porta irredutível da
"catastrofen".
Ao contemplar o mundo de hoje e a realidade
nacional, percebo que há um desprêzo pelo papel da
história como ciência, a qual Cícero chamara de
"Mestra-da-Vida", pela sua eminente missão de re-

gistrar, de estudar e de colocar diante da memória e
da razão dos Homens os fatos humanos e os
acontecimentos com suas causas e efeitos.
Senhores Senadores, é preciso que alguém se
tenha tornado cego e surdo voluntàriamente, e esta é
a pior das cegueiras porque é a do espírito, para
negar o altíssimo custo de vida e as suas
conseqüências na vida do indivíduo, na vida familiar
e na vida social da República, como um permanente
desafio à paciência e à bondade do povo.
Já o povo não acredita em quase ninguém. E
é sempre calamitosa a crise da fé. Ai de nós se se
apagar na alma do povo a esperança. A esperança
de poder reconstruir com os poucos e nem sempre
autênticos, instrumentos de democracia a ordem e o
futuro da Nação. Ai de nós, se morrer na alma do
povo a fôrça da esperança. Se a crise da esperança
cair como uma noite pesada e vazia de estrêlas
sôbre a cabeça da Nação. Então podemos estar
certos que o pássaro da vingança aninhar-se-á no
coração do povo e se abrirão as portas para a
"catastrofen". Enquanto é tempo e é dia,
caminhemos, como diz o Apóstolo da gentilidade,
porque depois virá a noite e já ninguém poderá
caminhar sem correr o risco de descer ao fundo do
abismo. Tôda essa intranqüilidade e insegurança
decorrem do desprestígio da autoridade, da crise da
autoridade, que se expande numa crise de civismo.
Governar é servir. Quando se perde a
concepção desta realidade, avilta-se o caráter dos
súditos, e daí se entende o conselho de São Paulo
aos pais sujeitos da primeira autoridade: "Não
provoqueis a indignação de vossos filhos para que
não se tornem mesquinhos de ânimo".
E – Remédios para os nossos males.
sôbre

Ainda
a

há
um
céu
de
esperança
Pátria.
Opera-se
uma
pro-
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funda revolução de mentalidade, e de conceitos. As
concepções burguêsas e individualistas, frutos do
racionalismo, do positivismo e do naturalismo do
século passado, vão cedendo lugar a um conceito de
comunidade, a um sentido social mais objetivo. Os
sofrimentos, as crises, os choques, os desencantos,
as esperanças frustradas, etapas e monumentos da
revolução que se processa, contrariando todo o
sistema formalista post-renascentista, trouxeram ao
longo da sua estrada um despertar de consciência. E
êsse despertar de consciência vai declarando e
exigindo uma definição ontológica da pessoa
humana,
restabelecendo
uma
abandonada
hierarquia de valores e exigindo uma reposição do
respeito e da dignidade humana. O mundo moderno
vai percebendo que não é possível o isolacionismo
anti-cristão e burguês que fêz do egoísmo o sêlo
fundamental do século passado. E por isso reclama
o mundo e a Nação por dirigentes capazes de fazer
tranqüilas e felizes a cidade dos Homens. Isto
porque os povos começam a compreender a
importância e a necessidade da autoridade para
vencer as crises e instaurar a verdadeira paz. Os
povos começam a compreender que o prestígio da
autoridade não vem apenas da responsabilidade do
cargo, mas também da sabedoria e da vivência
das virtudes cívicas e morais dos que exercem
a autoridade. Daí a necessidade para os
que governam ou detenham parcelas de
responsabilidade, de um entranhado amor à verdade
e à liberdade; de um profundo senso de justiça de
respeito ao bem comum e de um espírito de
humildade e de renúncia a tôda prova.
Quando as autoridades se coroarem com o
brilho dessas virtudes, então Senhores Senadores,
a juventude encontrará, nos exemplos dos
seus dirigentes, os moldes de que necessita para
plasmar a sua personalidade, e seu caráter
e formar o seu ideal; os que trabalham en-

contrarão um salário justo e real que garantirá a
fartura de pão e alegria na sua mesa, a segurança e
a tranqüilidade para o seu futuro; a família
encontrará um clima propício de bons costumes
para realizar a sua missão sagrada de dar "Homens"
a Deus e à Pátria; a honra presidirá a vida de todos
os lares; a moral e a justiça presidirão a economia e
as relações entre os cidadãos; a paz habitará a
cidade dos Homens, e seus dirigentes serão
decantados na alegria, na prosperidade e no bemestar do povo.
Fora dêste caminho, não se iludam os que
governam, só nos resta o triste destino da estátua do
vaidoso sonho de Nabucodonosor.
Temo
pelo
destino
das
civilizações
materialistas, por mais sólidas e deslumbrantes que
elas nos pareçam.
No sonho do Rei, que foi interpretado por
Daniel, havia uma gigantesca estátua de aspecto
desafiador e imponente, pois tinha a cabeça de ouro
maciço e o peito e os braços eram de prata. A cintura
era tôda de bronze e as pernas de ferro; porém, os
pés da orgulhosa estátua, eram feitos de metal e
parte de argila. Eis que um dia, sem se saber como,
de uma colina vizinha, desprende-se uma pedra,
que, rolando veio bater de encontro à frágil base da
gigantesca estátua. A argila, ao golpe da pedra, se
desfez em poeira, e, desarticulando-se tôda a base,
a estátua veio a se desmoronar. E a argila, o ferro, o
bronze, a prata, e o ouro se desfizeram em pó, que o
vento levou para bem longe. Em lugar da estátua só
restou a pedra que a golpeara.
Vejo, Senhores Senadores, na estátua do
sonho de Nabucodonosor a imagem de tôdas
as sociedades que julgaram que a firmeza,
a solidez das cidades e a felicidade do povo
estavam
no
esplendor
material
e
no
progresso apenas de ordem econômica. No
ouro e na prata vejo as riquezas materiais,
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no bronze e no ferro as armas. A riqueza e a fôrça,
eis aí, todos os elementos constitutivos de tal
grandeza, elementos emanados da terra e que só
podem apoiar-se na terra. Inconsistentes em si
mesmos e inconsistentes no seu próprio valor. A
estabilidade dessa grandeza é fictícia e de curta
duração. Durará o tempo que o ouro ainda possa
subornar as consciências e a fôrça oprimir as
liberdades.
Há no entanto em frente a esta áspera e
inumana civilização uma pedra que se está
avolumando pela injustiça dos poderosos e pelas
irresponsabilidades dos governantes. Que está
crescendo pela fôrça do ódio, dos rancores, da
miséria. Os frutos do "humanismo" anti-humano
estão apodrecendo, importa pois lutar para que com
êles não apodreça o homem e não se destrua a sua
casa.
Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
Durante o discurso do Sr. Padre Calazans, o
Sr. Cunha Mello deixa a cadeira da presidência,
assumindo-a o Sr. Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello,
segundo orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO (*): – Sr. Presidente,
não deixa de ser uma temeridade a minha presença
nesta tribuna depois da bela oração que acabamos
de ouvir toucada de pinceladas bíblicas, do nobre
Senador Padre Calazans. Tratou S. Exa. da crise de
autoridade; referir-me-ei a outra crise, a da fome, da
miséria, que lavra na minha terra. É a crise do café, a
crise da fome, da miséria, da carestia da vida,
geradora de tôdas as outras.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Recebi telegrama da Assembléia Legislativa
do Estado do Amazonas e venho trazê-lo
ao conhecimento do País, particularmente das
autoridades às quais incumbe tomar providências
sôbre a situação reinante em Manaus.
Não há estoque de café no Amazonas; há
muitos dias esgotou-se a pequena quantidade
que existia na Capital. No Acre, Rondônia, Rio
Branco, nessa região vastíssima da Amazônia,
já não há café. Enquanto isso, o Instituto Brasileiro
do Café instala postos distribuidores em Trieste
e na Alemanha. Não foi no Amazonas que se
praticou o contrabando constante e impune do
desvio do produto destinado ao consumo
interno do País para o exterior sem deixar
impostos nem divisas no Brasil; talvez por
isso, estejam o Amazonas e os territórios
que acabei de citar, recebendo castigo que não
merecem.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – V. Exa. exprime
não só a opinião de seus dois companheiros de
Bancada...
O SR. VIVALDO LIMA: – Perfeitamente.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – ...como, também,
nossa indignação em face do menosprêzo com
que o Presidente do Instituto Brasileiro do Café
está tratando nosso Estado; mais que isso, tôda
a região Amazônica. O ilustre titular do I.B.C., está
a par do que lá ocorre. Há cêrca de quatro
mêses mantenho contato permanente com as
autoridades daquela autarquia, e as promessas
são as mesmas: o IBC estuda um plano para
enviar café ao extremo Norte, sem os perigos
do contrabando. O nobre colega permitirá
que eu alongue um pouco o aparte, já que
pretendia ocupar a tribuna para tratar do
assunto; mas com a autoridade de V. Exa.
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o problema fica mais bem pôsto. Há cêrca de
quarenta dias, estive no Lóide Brasileiro e fui
informado de que o navio "Almirante Alexandrino",
que já chegou a Manaus, levaria para aquêle pôrto
mil sacas de café, enquanto não viesse o "Rio Doce",
outro vapor do Lóide Brasileiro, conduzindo vinte e
cinco mil sacas de café de Vitória, das quais ficariam,
em Belém, quinze mil, indo dez mil para Manaus.
Ocorre o seguinte: o "Almirante Alexandrino" chegou
a Manaus sem uma grama de café, e o "Rio Doce"
nem sequer tocou em Vitória. Apenas o "Rio
Oiapoque" saiu em demanda do Norte com vinte mil
sacas e não posso informar, a esta altura, se,
realmente, dêsse carregamento, irá alguma parte
para nosso Estado. Foram os dados que obtive
concretamente no Lóide Brasileiro. Vossa Excelência
tem tôda a razão: representa não só a sua opinião
pessoal, nem transmite, apenas, um telegrama da
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas,
mas também a indignação de um povo que se vê
menosprezado por uma autoridade que, estou certo,
não morrerá de enfarte porque não está atendendo,
realmente, aos interêsses superiores das populações
do Brasil.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado a
Vossa Excelência.
Quando, da tribuna do Senado, trato de
qualquer assunto referente ao Estado do Amazonas,
venho de antemão animado, pois conto com o
incentivo e a colaboração dos meus companheiros
de Bancada; sempre que me ocupo com a justa
defesa dos interêsses do Amazonas, sei que ao meu
lado tenho os dois colegas de Bancada: os nobres
Senadores Mourão Vieira e Vivaldo Lima.
Agora, entretanto, Sr. Presidente, não é
só pela falta de transporte que o povo da
Amazônia passa necessidade e fome, sem
gêneros alimentícios de primeira necessidade
–
feijão,
trigo,
pão
e
café;
é
pela

orientação que se está imprimindo à distribuição do
café pelo País, excluindo o extremo Norte,
certamente no propósito de evitar a saída do produto
sem pagar impostos de exportação devidos ao Erário
nacional.
Mas que culpa temos nós, do Amazonas,
dêsse contrabando praticado às escâncaras no Norte
do País e tão impune até o dia de hoje?
Foi tão impune o contrabando em certo Estado
da Federação que um Inspetor da Alfândega,
nomeado pelo Govêrno, tendo proteção das Fôrças
federais, anoiteceu na Capital e lá não pôde
amanhecer, por se sentir, e a sua família, sem
garantia para continuar no exercício do cargo.
Sr. Presidente, vou ler, para conhecimento
do Senado, o telegrama que me foi dirigido, a fim
de que figure nos Anais dos nossos trabalhos
mais uma voz do Amazonas em defesa dos
interêsses dos infelizes brasileiros daquela vasta
região do País.
Estamos longe, nossa voz é fraca, quer pela
distância; quer por tanto havermos gritado. Não
somos ouvidos, falta-nos tudo; sobra-nos apenas o
abandono e o esquecimento.
O telegrama a que me refiro, é um angustioso
apêlo de socorro da Assembléia Legislativa
Estadual a todos nós, representantes do Amazonas,
que resolvemos trazê-lo ao conhecimento da
Nação.
É o seguinte o seu teor:
"Digníssimo Senador da República.
Palácio Monroe.
Rio de Janeiro, D.F.
2-6-59 – Honra-me transmitir a V. Exa. o
requerimento de autoria do Deputado Arlindo Pôrto.
deferido pela Mesa, em reunião de 1 do corrente
desta Assembléia, nos seguintes têrmos: "Os
Deputados amazonenses clamam junto a V. Exa.
demarches imediatas junto ao Instituto Brasileiro

– 228 –
do Café, no sentido de sustar o criminoso tratamento
que vem sendo dado ao nosso Estado quanto à
obtenção da rubiácea, visto a saca de café vir
sendo paga no Amazonas à razão de hum mil e
seiscentos e oitenta cruzeiros, enquanto no resto
do território nacional o preço teto daquela
mesma saca está sendo fixado em setecentos e
oitenta cruzeiros. Enquanto no Distrito Federal o
Instituto referido divulga cartazes incentivando o
povo a beber mais café, o qual é vendido ao preço
de quarenta cruzeiros o quilo moído, no Amazonas,
quando existe êsse produto, é pago à razão de
setenta cruzeiros o quilo. Na praça de Manaus, por
motivo de tratamento desigual dispensado pelo
Instituto Brasileiro do Café, vê-se constantemente a
braços com a escassez completa do produto,
causando prejuízos sensíveis à sua população.
Pedimos a V. Exa. fazer sentir junto aos poderes da
União que o Amazonas ainda existe e merece
melhor tratamento. Saudações – Josué Cláudio de
Souza, Presidente da Assembléia Legislativa do
Amazonas".
Sr. Presidente, li o telegrama, para ficar
transcrito nos Anais do Senado, juntamente
com meu apêlo aos Srs. Presidente da
República, Ministro da Viação, Presidente do
Lóide Brasileiro e Presidente do I.B.C., em
favor da Amazônia. Peço-lhes evitem a falta
do produto, que constitui uma das maiores
fontes de riqueza do País, e no Amazonas
muita vez substitui as refeições das populações
pobres.
Dou, assim, por cumprido meu imperativo
dever
de
servir
sempre
e
sempre
à
população amazonense. (Muito bem. Muito bem.
Palmas).
O Sr. Novaes Filho deixa a cadeira da
presidência, assumindo-a o Sr. Heribaldo Vieira.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho,
quarto orador inscrito.
O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente,
recebi do eminente mestre, Professor João Alfredo
da Costa Lima, Vice-Reitor da Universidade do
Recife, telegrama em que me comunica haver
falecido ontem, naquela cidade, o magnífico Reitor
da Universidade, Professor Joaquim Amazonas.
Sem nenhuma dúvida, Sr. Presidente,
representa êsse triste acontecimento, grande perda
não sòmente para o ensino e as letras jurídicas, mas,
sobretudo, para o Estado de Pernambuco.
O Professor Joaquim Amazonas foi um dos
mestres mais acatados da velha Escola de Direito do
Recife.
Advogado que se acompanhava do mais alto
conceito no Fôro de Pernambuco, o Dr. Joaquim
Amazonas era, lá, admirado, particularmente, por
sua extraordinária capacidade de trabalho e
reconhecido e proclamado espírito de organização.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Ouço Vossa
Excelência.
O SR. CUNHA MELLO: – O Dr. Joaquim
Amazonas morre octogenário. Quando atingiu
setenta anos, foi aposentado compulsòriamente. Tão
notáveis, tão excelentes, porém, eram os serviços de
S. Sa. – para quem a denominação de Magnífico
Reitor era perfeitamente adequada – que o Govêrno,
depois de o haver aposentado – o que significa
presunção legal de invalidez – por exceção resolveu
aproveitá-lo e nomeou-o em comissão. Professor
da Faculdade de Direito do Recife. De uma
feita, quando o Tribunal de Contas se dispôs a fis__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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calizar com mais rigor o cumprimento do art. 77, da
Constituição, foi-me presente prestação de contas da
Faculdade de Direito do Recife, de que era diretor o
Professor Joaquim Amazonas. Após analisar os
documentos, terminei meu parecer com a seguinte
observação: – "As contas estão corretas e regulares.
É esta a maior lição que os professôres do Brasil
podem prestar à mocidade brasileira: dar contas das
funções públicas que exercem". Êsse fato foi que me
levou a exalçar a figura de Joaquim Amazonas,
neste aparte.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente,
ficará incorporado ao meu discurso, como
depoimento dos mais altos, valiosos e insuspeitos, o
aparte com que me honrou o nobre Senador Cunha
Mello.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Perfeitamente.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Ouvi,
com dolorosa surprêsa, a notícia que V. Exa. traz ao
Senado, do falecimento, em Recife, do Professor
Joaquim Amazonas. Em meu nome pessoal e no do
meu Partido, associo-me às homenagens justíssimas
que V. Exa. presta ao ilustre extinto. A perda a que
se referiu, não atinge exclusivamente a Pernambuco.
O Professor Joaquim Amazonas era, na verdade,
uma das grandes culturas do Brasil. A perda é para a
Nação, para o Brasil. Meu professor na Faculdade de
Direito do Recife, o insigne mestre aliava a cultura
política à respeitável autoridade de lente do tempo
antigo. Possuía realmente, aquela autoridade a que
há pouco se referiu o nobre Senador Padre Calazans
e a qual não decorria apenas da cadeira de Direito
Comercial por êle exercida: emergia das suas
grandes virtudes cívicas e morais.

O SR. NOVAES FILHO: – Muito grato pelo
aparte do nobre Senador Argemiro de Figueiredo,
que, como aluno do Professor Joaquim Amazonas,
trouxe o valioso testemunho da altitude com que o
eminente mestre pernambucano sempre exerceu a
sua Cátedra de Direito Comercial na velha e
tradicional Escola de Direito do Recife.
Já acentuou o eminente Senador Cunha Mello,
em seu aparte, que se abriu uma exceção para que o
Professor Joaquim Amazonas, aposentado da
Faculdade de Direito do Recife, pudesse exercer a
Reitoria da Universidade. Faz pouco tempo que a
cidade do Recife se engalanava, em todos os seus
círculos de inteligência e de cultura, para grandes e
expressivas homenagens ao saudoso mestre,
quando êle atingia os oitenta anos de idade.
Sr. Presidente, foi o Professor Joaquim
Amazonas, homem que desde novo serviu
eficientemente ao Magistério, dando-lhe o prestígio
da cultura e desempenhando a missão com altivez,
dignidade e o mais reconhecido critério.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Pois não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Conheci o
Professor Joaquim Inácio de Almeida Amazonas
desde os tempos de colégio, pois fui seu colega no
Ginásio Benjamim Constant em 1896, no Recife. Era
êle o primeiro aluno daquele estabelecimento de
educação, e o que fêz pela sociedade, apenas veio
confirmar aquilo que prometera quando estudante do
curso secundário. Foi emérito professor e honrado
cidadão. Em nome da União Democrática Nacional,
solidarizo-me com as homenagens que V. Exa.
presta à memória do Magnífico Reitor da
Universidade do Recife.
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O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato à
manifestação do eminente Senador Fernandes
Távora, em nome do partido que tão bem representa
nesta Casa.
Sr. Presidente, o Professor Amazonas vivia
até bem poucos meses, em plena mocidade,
mocidade da paixão pelo empreendimento que
superintendia – a Cidade Universitária que nasceu
no Recife, no velho Engenho do Meio da Várzea. Era
de ver-se seu entusiasmo, sua alegria, sua
vivacidade, tôda vez que nos acompanhava em visita
àquelas obras, e apresentava a visão panorâmica do
futuro da grande, nova e bela Cidade Universitária da
minha Capital.
Sempre tive para mim que nenhuma profissão
dignifica tanto o homem quanto o exercício da
cátedra; e Joaquim Amazonas morre acompanhado
da glória de haver preparado as gerações moças de
Pernambuco e de vários Estados do Brasil para as
importantes lides do presente e do porvir, e de haver
falecido, inteiramente entregue às elevadas
preocupações do seu espírito: o cuidado e o carinho
com a Universidade do Recife.
Bem avalia o quanto de tristeza vai hoje na
alma do povo pernambucano, conduzindo ao túmulo
o velho mestre, sem dúvida, uma das figuras mais
respeitadas e mais tradicionais da minha amada
terra pernambucana. (Muito bem).
Durante o discurso do Senhor Novaes Filho, o
Sr. Heribaldo Vieira deixa a cadeira da presidência,
reassumindo-a o Sr. Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Não há mais orador inscrito.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, em aditamento às
palavras que aqui pronunciei no dia 21 de maio
passado, sôbre honrosas mensagens congratulatórias
recebidas de altas expressões da oficialidade da Mari-

nha de Guerra, a propósito do discurso por
mim proferido no dia 6 do mesmo mês, passo
a ler mais os seguintes telegramas, até ontem
recebidos, a fim de que constem dos Anais desta
Casa:
"Tomando conhecimento, com a mais
viva satisfação, do discurso proferido por
V. Exa. enaltecendo os serviços prestados
à Nação pela Marinha de Guerra, manifesto
os meus sinceros agradecimentos não sòmente
por tão nobre e patriótica atitude como pelo
interêsse e conhecimento demonstrados no decorrer
do seu notável discurso pelos assuntos e
necessidades da classe a que me orgulho de
pertencer.
Atts. sauds. (a) Heitor D. Maia – Vice-Alte.
Diretor Geral de Eletrônica da Marinha".
"Queira
aceitar
meus
cumprimentos
magnífico
discurso
proferido
enaltecendo
Marinha de Guerra vg objetivando aviação
naval e programa Presidente da República pt
Atenciosamente, Angêlo Nolasco de Almeida –
Contra-Almirante".
"Queira prezado patrício aceitar agradecidos
cumprimentos pela eficaz contribuição sentido
esclarecimento opinião pública respeito silenciosa
contínua atividade nossa Marinha de Guerra pt
Atenciosas saudações – José PardeIas, Capitão
de Corveta – Delegado da Capitania dos Portos
em Pelotas".
Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer,
reconhecido, muito atenciosamente, outrossim,
aos ilustres
signatários pelas expressões
altamente desvanecedoras, com as quais
se dignaram de manifestar a repercussão
havida pela singela oração em tôrno do
palpitante tema de todo o agrado e interêsse
da Marinha de Guerra do Brasil. (Muito
bem).
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O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao
requerimento do nobre Senador Reginaldo Fernandes. Arquivo:
Lido e apoiado, é pôsto em discussão, e sem
debate aprovado, o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 2, DE 1958

REQUERIMENTO
Nº 157, DE 1959

(Nº 2.620-C, de 1952, na Câmara dos Deputados)

Nos têrmos do art. 212, letra i, do Regimento
Interno, requeiro que sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 1959, que institui a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), além das Comissões constantes do
despacho inicial, de distribuição, seja ouvida também
a de Comissão Especial de Estudos dos Problemas
das Sêcas do Nordeste.
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1959. –
Reginaldo Fernandes.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
Expediente, passa-se à

Doa terreno de propriedade da União Federal
para construção da Casa do Ferroviário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É doado à União dos Ferroviários do Brasil
o terreno de propriedade da União Federal, nº 6, da
Quadra nº 24, do Projeto Urbanístico nº 3.653-41, da
Prefeitura do Distrito Federal, e aprovado pelo Decreto
Municipal nº 7.197, de 26 de dezembro de 1941, para o
fim de nêle ser construída a Casa do Ferroviário.
Art. 2º A construção da Casa do Ferroviário
deverá ser iniciada no prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo único. Caso seja expirado êsse
ORDEM DO DIA
prazo e não tenha sido providenciado o início da
construção, reverterá o terreno doado à propriedade
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara da União Federal.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
nº 62, de 1958, que doa terreno de propriedade da
União Federal para construção da Casa do publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ferroviário, tendo Pareceres Contrários, sob ns. 205
e 206, de 1959, das Comissões de Constituição e
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
Justiça e de Finanças.
nº 187, de 1958, que institui concurso de títulos para
provimento dos cargos de médico do quadro do
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, no
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei Estado da Paraíba, tendo Parecer sob nº 189, de
a discussão. (Pausa).
1959, da Comissão de Serviço Público Civil,
Está encerrada.
favorável, com a emenda de redação que oferece.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Está rejeitado.
(Pausa).
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Não havendo quem queira usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, sem prejuízo da emenda, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 187, DE 1958
(Nº 3.855-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Institui concurso de títulos para provimento dos
cargos de médico do quadro do Hospital Alcides
Carneiro, em Campina Grande, no Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído concurso de títulos para
preenchimento efetivo dos cargos de médico do
quadro do Hospital Alcides Carneiro, sediado em
Campina Grande, no Estado da Paraíba.
Art. 2º O Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Servidores do Estado, pelo órgão competente,
baixará instruções, no prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias, fixando normas para realização do concurso.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
de redação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
Ao art. 2º
Onde se lê: "Instituto de Aposentadoria
e
Pensões
dos
Servido-

res do Estado" – redija-se: "Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado".
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação.
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 26, de 1956, (de autoria do Sr. Senador
Ruy Carneiro) que altera o art. 221, do Código de
Processo Penal (Decreto-lei número 3.689, de 3 de
outubro de 1941), tendo Parecer sob nº 159, de
1959, da Comissão de Constituição e Justiça,
favorável, com a Emenda que oferece (nº 1-C). –
Nota: Projeto aprovado em primeira discussão na
sessão de 4 do mês em curso, prejudicada a
emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto. (Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado em
segunda discussão, que vai à Comissão de
Redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 1956
Altera o art. 221 do Código do Processo
Penal (Decreto-lei nº 3.889, de 3 de outubro de
1941).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 221 (caput) do Código de Processo
Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941),
alterado pela Lei nº 1.907, de 17 de outubro de 1953,
passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 221. O Presidente e o Vice Presidente
da 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 às
Assembléias Legislativas Estaduais, os Membros
do Poder Judiciário, os Ministros e Juízes dos
Tribunais de Contas da União, dos Estados e
Distrito Federal e do Tribunal Marítimo, serão
inquiridos em local, dia e hora prêviamente
ajustados entre êles e o Juiz".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão.
Designo,
para
a
de
amanhã,
a
seguinte:

ORDEM DO DIA
1 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
nº 228, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Poder Judiciário o crédito especial de Cr$
146.863,70, para atender pagamentos de exercícios
findos, tendo Parecer Favorável sob nº 198, de 1959, da
Comissão de Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 235, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito
especial de Cr$ 600.000,00, destinado à aquisição, para
a Escola Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa, Estado
de Minas Gerais, de um transformador de energia
elétrica e do equipamento necessário à sua Instalação e
proteção, tendo Parecer Favorável, sob nº 197, de 1959,
da Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas
e 35 minutos.

42ª SESSÃO DA 1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 10 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E NOVAES FILHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Alfonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.

acham-se

Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Vlllasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (51).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 51 Senhores
Senadores.
Havendo número legal declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Jorge Maynard, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Ary Vianna, servindo de 1º Secretário, lê
o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício
Do Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando
informações prestadas pelo Dr. Carlos Alberto
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Dunshee de Abranches, nos seguintes têrmos: entre outras medidas, "representar ao Senado
Federal contra a suspensão da execução da aludida
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
lei, por não se ter verificado por enquanta, o
pressuposto para a aplicação do art. 64 da
Conselho Federal
Constituição..."
2. Essa resolução foi cumprida pelo Ofício nº
238 – LM:
656, de 10 de dezembro de 1956, no qual foram
Em 3 de junho de 1959.
transcritas
apenas
as
nossas
conclusões,
Senhor Presidente:
Encaminhando à douta Comissão de Constituição e
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que o Justiça foi distribuído ao ilustre Senador Cunha
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Mello, como Relator, que requisitou à Procuradoria
Brasil, tomando conhecimento dos têrmos do parecer Geral da República os elementos julgados
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado necessários.
Federal e do Projeto de Resolução nº 19, de 1957,
3. Proferiu, então, S. Exa., um longo e erudito
que manda suspender a execução da Lei nº 2.970, Parecer, que tomou o nº 563, de 1957, e que
de 24 de novembro de 1956, resolveu remeter a V. concluiu pelo seguinte:
Exa. as inclusas informações prestadas pelo Relator
do Processo nº 424-51, Conselheiro Carlos Alberto
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Dunshee de Abranches, pedindo que as encaminhe
Nº 19, DE 1957
àquela douta Comissão.
Deliberei ainda credenciar o referido Conselho
"Artigo
único.
Fica
suspensa,
de
para prestar verbalmente à referida Comissão
acôrdo
com
a
decisão
proferida
pelo
Supremo
quaisquer outros esclarecimentos que sejam
Tribunal Federal, em acórdão de 30 de
julgados úteis para a apreciação da matéria.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. novembro de 1956, a execução da Lei nº
Exa. os protestos do meu elevado aprêço e a maior 2.970, de 24 de novembro de 1956, por
infringente do art. 97, nº II, da Constituição
consideração, – Alcino Salazar, Presidente.
Federal."
4. Parece que o Senado não pôde tomar
PROCESSO C. 424-51
conhecimento das razões de decidir dêste
Assunto: Declaração de inconstitucionalidade Conselho, porque, como assinala o parecer Cunha
Mello.
da Lei nº 2.970, de 24 de novembro de 1956.
"Veio a representação desacompanhada de
Relator: Conselheiro Carlos Alberto Dunshee
qualquer
documento, até mesmo da decisão contra a
de Abranches.
1. Em sessão de 4 de dezembro de 1956, o qual ela foi feita".
(Diário Congr. Nacional – 4 de julho de
Conselho Federal, tomando conhecimento da
Resolução de 30 de novembro de 1956, do Egrégio 1957).
5. Isso explica a abstração feita no aludido
Supremo Tribunal Federal que, apresentando
"Questão de Ordem", levantada por um dos seus parecer de um dos aspectos fundamentais do
eminentes Ministros, antes do início dos problema, assim focalizado em nosso voto:
julgamentos, declarou inconstitucional a Lei nº
"As
duas
modificações
introduzidas
2.970, de 24 de novembro de 1956, resolveu, no
art.
875
do
Cód.
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Proc. Civil foram as seguintes:
a) Na sessão de julgamento do recurso, salvo
embargos de declaração, o recorrente e o recorrido
passaram a ter a palavra após o voto do relator,
cabendo em seguida a êste confirmar ou
reconsiderar o seu voto;
b) Em conseqüência foi concedido às partes o
direito de sustentar oralmente suas razões no ato do
julgamento de todo o recurso dê agravo, direito que
só tinham em matéria de falência e de mandado de
segurança. (Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945, art. 207, § 1º, Lei nº 1.533, de 31 de dezembro
de 1951, art. 12).
No que toca à sustentação oral em todos os
casos de agravo, em que houve 4 votos vencidos, os
votos vencedores nem tiveram ânimo de invocar
qualquer
razão
justificativa
da
sua
inconstitucionalidade porque é evidente que a
argüida "subversão", não se aplicaria a essa parte da
lei, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ou
qualquer outro não considerou inconstitucionais as
leis ordinárias anteriores, que introduziram a defesa
oral nos recursos de falência e mandado de
segurança. Ao contrário, tanto o Supremo, como os
demais tribuais, aplicam tranqüilamente tais leis e
alguns até fizeram nos seus Regimentos as
adaptações correspondentes, quando, por coerência,
deveriam tê-las declarado inconstitucionais".
6. Com efeito, votaram pela constitucionalidade
da Lei "in totum" os Ministros Luís Gallotti e
Hahnemann Guimarães, e pela inconstitucionalidade
parcial, os Ministros Cândido Motta Filho e Nelson
Hungria. Os votos dêsses dois últimos juízes, embora
fôssem pela inconstitucionalidade na parte re-

lativa à sustentação oral após o voto do relator,
ressalvaram
expressamente
a
perfeita
constitucionalidade da sustentação em todos os casos
de agravo, como se verá das transcrições abaixo:
"Sr. Ministro Cândido Motta – "A lei podia,
como disse, dizer que as partes tenham o direito de
falar, mas devia respeitar o que o Código de
Processo respeitou, ao estabelecer de acôrdo com o
art. 64, do Regimento Interno, que a palavra ao
recorrente e ao recorrido, é dada antes da decisão".
"Sou pela inconstitucionalidade, em parte, da
Lei nº 2.970".
"Sr. Ministro Nelson Hungria – Sr. Presidente,
tenho para mim que é manifesta, pelo menos
parcialmente, a inconstitucionalidade da Lei nº 2.970".
"... mesmo na parte não inconstitucional, visou
apenas a aumentar as fadigas dos Tribunais
colegiados, que já ultrapassam a capacidade
humana de trabalho, obrigando-nos a perder o nosso
precioso tempo com a novidade da permissão de
debates em todos os efeitos. Não vacilei um só
instante em vir até aqui lavrar o meu protesto e dar o
meu voto no sentido da inconstitucionalidade parcial
dessa lei, isto é, no ponto relativo à disciplina da
ordem de votação no seio dos Tribunais colegiados".
(Diário da Justiça – 8 de dezembro de 1956,
pág. 15.112).
7. Na verdade, não é possível confundir a
sustentação oral das razões das partes, que é um
dos "têrmos" do processo, com a oportunidade
da realização dêsse têrmo, se antes ou depois
do voto do relator. O critério da oportu-
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nidade da sustentação oral é que a maioria do
Pretório Excelso entendeu seria matéria regimental
e, portanto, da sua competência exclusiva, à luz do
art. 97, II, da Constituição.
8. Nenhum dos votos vencedores ou qualquer
processualista jamais sustentou que a conveniência
ou não da sustentação oral nas instâncias superiores
fôsse questão da alçada do Regimento Interno dos
Tribunais. Muito pelo contrário, os magistrados e os
doutores são acordes em proclamar que, instituído
por lei determinado "têrmo" em favor das partes, a
privação de tal têrmo importará em nulidade do
processo por cerceamento do direito de defesa.
9. Se estivesse em causa a conveniência da
sustentação oral em todos os casos de agravo,
caberia assinalar a improcedência, data venia, do
reparo feito no voto acima transcrito quanto ao
aumento de fadiga que a medida acarretaria para os
juizes com assento nos Tribunais colegiados. Em
primeiro lugar, não havia uma razão que justificasse
a discriminação feita pela legislação anterior entre os
agravos em matéria falimentar e de mandado de
segurança, nos quais sempre se admitiu
sustentação, e os outros casos de agravo. Foi essa
discriminação injustificável que a Lei nº 2.970 veio
eliminar, inspirada em um dos princípios básicos que
informaram a reforma do processo civil, qual o da
oralidade.
10. Além disso, as estatísticas revelam que
menos de 10% dos recursos são efetivamente
sustentados da tribuna, na assentada do
julgamento, o que prova o bom critério com que,
via de regra, os patronos das partes fazem uso
dessa prerrogativa legal. A execução da Lei nº
2.970, no que toca à sustentação oral em todos os
agravos, não consumirá, portanto, muitos minutos
mais do precioso tempo dos tribunais, inclusive
da mais alta côrte, mas permitirá, nos ca-

sos estritamente necessários, que o advogado possa
focalizar um ou outro ponto decisivo do recurso que,
por vêzes, só é argüido ou adquire relêvo nas razões
do recorrido ou no parecer do Procurador.
11. Falando em tese, do ponto de vista da
falibilidade humana, a necessidade da sustentação
oral nos casos de agravo, em que os autos são
vistos apenas pelo relator, é maior do que nos outros
recursos, tais como apelações, embargos, revistas,
rescisórios etc., em que o processo passa pela
leitura de dois juízes. Assim, enquanto nestes casos
um lapso ou inexatidão do relator, ao expor o caso,
pode ser suprido no corrigido pelo revisor, antes de
tomados os votos, no julgamento dos agravos uma
dessas hipóteses poderá ser fatal para a decisão, o
que não ocorrerá depois da vigência da Lei nº 2.970,
uma vez que a sustentação oral ensejará
oportunidade para a reparação do equívoco.
12. Vale ainda acentuar que a Lei nº 2.970 não
se aplica apenas ao Supremo Tribunal Federal, que
por todos os títulos, é o mais qualificado órgão
judicante do País, e onde menos ocorrerão as falhas
que o legislador teve em mira prevenir. São também
destinatários dêsse diploma os outros tribunais
brasileiros, principalmente os dos Estados, onde a
distribuição da justiça, por motivos fàcilmente
compreensíveis, ainda não atingiu o alto padrão do
Pretória Excelso.
13. Outro aspecto que terá escapado ao Sr.
Senador Cunha Mello foi a circunstância de que, tendo
sido negada a aplicação da Lei nº 2.970, por alguns
Tribunais de Justiça, foram interpostos recursos
extraordinários para o S.T.F. e ainda poderão surgir
mandados de segurança com fundamento em violação
dessa lei federal, o que ensejará decisões do Pretório
Excelso, em casos concretos.
14. Nessa eventualidade, é possível que não
subsista a maioria de votos que afirmou a inconsti-
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tucionalidade do questionado diploma na sessão de
30 de novembro de 1956, cujo clima emocional ficou
registrado nas notas taquigráficas. Mais de uma vez,
o Supremo já modificou sua jurisprudência e nada
impede que o faça neste caso.
15. Com referência à sustentação oral dos
agravos, a argüida inconstitucionalidade passou
mesmo a ser uma incógnita, porque tendo sido a
votação de 6 a 4 e substituído por aposentadoria o
Ministro. Edgard Costa, um dos votos vencedores,
pelo Ministro Villas Bôas, poderá dar-se o caso de
empate na votação, cabendo então ao Presidente
Orosimbo Nonato decidir da sorte da lei.
16. Após a elaboração do parecer Cunha
Mello, o Ministro Orosimbo Nonato oficiou ao Senado
comunicando
que
a
decisão
sôbre
a
inconstitucionalidade não fôra proferida no
julgamento de qualquer processo, mas em sessão
especial, convocada para examinar os reflexos da
Lei nº 2.970, sôbre o Regimento Interno do S.T.F.
Posteriormente, o seu Presidente tem comunicado
ao Senado o teor das decisões definitivas decretórias
da inconstitucionalidade de outras leis.
17. Êsses esclarecimentos são relevantes
para a solução dos problemas que se põem ante o
Senado Federal, a propósito da excogitado
suspensão da execução da Lei nº 2.970, como
focalizado no parecer Cunha Mello:
"Subordinar o exercício da atribuição conferida
ao Senado, no art. 64, da Constituição, a uma
comunicação do Supremo Tribunal sôbre os seus
julgamentos, declarando leis inconstitucionais, seria
privá-lo de exercer a mesma atribuição".

Eis que não se trata de decisão proferida num
certo processo, entre determinadas partes, enfim em
espécie levada ao conhecimento do Poder Judiciário,
e, de maneira definitiva julgada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Pode-se dizer que, nêle, essa mais alta
instância do Poder Judiciário se pronunciou – em
tese – fulminando de inconstitucionalidade um
dispositivo de uma lei in-abstrato.
Essa excentricidade do caso não escapou à
argúcia do ilustre Ministro Rocha Lagoa, estando
consignada nas considerações iniciais do seu voto
vencedor pela inconstitucionalidade".
19. A argumentação do Ministro Rocha Lagoa
no trecho invocado foi a seguinte:
"Sr. Presidente, permita-me V. Exa. que,
respeitosamente, manifeste meu dissentimento
quanto à possibilidade de ser declarada
inconstitucional uma lei in abstrato.
Tenho para mim, Sr. Presidente, que só
num caso concreto, apreciando a matéria, é que
êste Tribunal poderia pronunciar-se, a respeito.
Se uma das Turmas ou neste Tribunal Pleno,
algum advogado pedisse a palavra, depois de um
juiz ter feito seu relatório e proferido voto,
recusando-se o Tribunal a concedê-la, certo é
que ao advogado requereria mandado de
segurança, meio judicial hábil, e aí o Tribunal
apreciaria em espécie".
19. Por tôdas essas razões, subsistem os
motivos que levaram o Conselho Federal a representar
àquela Casa do Congresso, pedindo a não suspensão
da execução da Lei nº 2.970, e que devem prevalecer
"O caso em foco, objeto dêste parecer tem um para o fim de recomendar à douta Comissão de
Constituição e Justiça, a modificação da concluaspecto novo.
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são do parecer, no sentido de aguardar novo
MENSAGEM
pronunciamento do Pretório Excelso.
Nº 73, DE 1959
20. Pelo exposto, parece que cabe ao
Presidente do Conselho Federal, como executor das (Número de Ordem na Presidência da República: 205)
suas decisões, transmitir ao Senado Federal as
informações e documentos supra, indispensáveis a
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
deliberar com pleno conhecimento do assunto.
Federal:
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1959. – Carlos
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
Alberto Dunshee de Abranches, Relator.
que, no uso da atribuição que me conferem os artigos
70, § 1º, e 87, II, da Constituição Federal, resolvi negar
À Comissão de Constituição e Justiça para sanção ao Projeto de Lei da Câmara nº 3.728, de 1958
anexação ao Projeto de Resolução nº 19, de (no Senado, nº 152-1958), que determina que os
trabalhadores e funcionários da Rêde Mineira de
1957.
Viação, aposentados antes dessa ferrovia reverter à
União, terão os proventos de aposentadoria revistos
Mensagens
para serem igualados aos dos servidores, de igual
Do Sr. Presidente da República, ns. 68 a 72, categoria, aposentados após essa mesma reversão,
de 1959, restituindo autógrafos dos seguintes por considerá-lo contrário aos interêsses nacionais, em
Projetos de Lei da Câmara, já sancionados:
face das razões que passo a expor.
– Nº 120, de 1958, que dá ao Aeroporto de
Prevê o projeto que os trabalhadores e
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, a funcionários da Rêde Mineira de Viação, aposentados
denominação do Aeroporto Lauro Kurtz;
antes da ferrovia reverter à União, terão os proventos de
– Nº 13, de 1959, que dispõe sôbre a rescisão aposentadoria revistos para serem igualados aos seus
do contrato de arrendamento da Estrada-de-Ferro colegas de igual categoria, que foram aposentados após
Santa Catarina, e dá outras Providências;
essa mesma reversão, retroagindo tal revisão à data da
– Nº 156, de 1958, que concede o auxílio Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955.
de Cr$ 1.000.000,00 à, Prefeitura Municipal de
Não parece justo que o Govêrno Federal,
Ouro Fino, no Estado de Minas Gerais, para pelos seus cofres, ou através a própria instituição
ereção de um monumento comemorativo do I previdenciária, reajuste proventos de empregados
Centenário de nascimento do Presidente Júlio que foram aposentados antes da respectiva emprêsa
Bueno Brandão;
ser incorporada à União. Ao aposentar-se, o
– Nº 204, de 1958, que autoriza o Poder empregado desvincula-se inteiramente da emprêsa,
Executivo a conceder o auxílio de Cr$ 5.000.000.00 passando a simples segurado. Constituiria, ademais,
à Comissão da Festa Nacional do Fumo e da flagrante privilégio em favor dos ex-ferroviários da
Exposição Agro-Pecuária e Industrial;
Rêde Mineira de Viação, quando outras ferrovias se
– Nº 199, de 1958, que autoriza a remoção encontram nas mesmas condições daquela, como,
dos restos mortais do Marechal Manuel Deodoro por exemplo, a Leopoldina Railway.
da Fonseca, para o nicho existente no pedestal
Por outro lado, há que considerar
do monumento.
que
o
assunto
já
está
previs-
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to, em bases mais racionais e condizentes com as
verdadeiras possibilidades financeiras dos Institutos,
no art. 69, do Projeto nº 10, de 1958, ora em
discussão no Senado Federal, que dispõe sôbre a
estrutura administrativa da Previdência Social.
São estas as razões que me levaram a negar
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1959, –
Juscelino Kubitschek.
PROJETO VETADO
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, aposentados após
essa mesma reversão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º 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, aposentados após
essa mesma reversão.
Art. 2º Os proventos revistos serão pagos desde
a data da publicação da Lei nº 2.622, de 18 de outubro
de 1955, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir o
respectivo crédito para satisfazê-los, de uma só vez,
até a data da publicação da presente lei, quando os
aposentados beneficiados passarão a receber
mensalmente os proventos reajustados.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A
Comisão
Mista
incumbida
de
relatar o veto.

PARECER
Nº 213, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 39-52, que autoriza a
desapropriação e a compra de automóveis (táxis).
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
Em 1952, o nobre Senador Mozart Lago
submeteu à apreciação do Congresso, o Projeto de
Lei nº 39, que autoriza o Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Trabalho e do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em
Transportes e Cargas, a desapropriar, por interêsse
social, nos têrmos do § 16 do art. 141, da
Constituição Federal, os carros de aluguel e
taxímetro, que condutores profissionais tenham a
seu serviço, sob o regime de aluguel por
quilômetro, como assalariados dos respectivos
proprietários.
2. O projeto foi então distribuído por esta
Comissão ao eminente Senador Carlos Gomes de
Oliveira para emitir parecer. S. Exa opinou que a
desapropriação por interêsse social reclama uma lei
que regulamente a matéria e quanto ao empréstimo
simples aos motoristas não poderia ser feito pelo
Ministério do Trabalho, porque êste não dispõe de
recursos orçamentários para tais fins e pelos
Institutos, porque não estão organizados para
atender a tais finalidades.
3. Não obstante, tão judiciosas ponderações,
sugeriu que, em diligência, fôsse ouvido, na parte que
lhe diz respeito, o IAPETC. Esta autarquia, depois de
tecer considerações em tôrno da inconveniência da
proposição, concluiu achando que, se aprovada,
privílegiará uma classe de segurados em detrimento
da coletividade contribuinte.
4. A matéria com esta informação volta à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça.
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5. O projeto, não há como negar, foi
elaborado ao influxo dos sentimentos de
solidariedade humana, que exaltam e dignificam o
seu autor, mas, infelizmente, a nosso ver, não
merece aprovação, face às razões que passo a
expor.
6. A desapropriação por interêsse social,
exige, na realidade, uma lei que a regulamente,
indicando os casos em que pode ser feita pelo Poder
Executivo.
Sem esta medida indispensável, qualquer
dispositivo legal sôbre a matéria, daria margem a
numerosas contendas forenses contra a Nação, sob
o fundamento de não haver legislação específica,
como existe para a desapropriação por necessidade
ou utilidade pública.
6. Por outro lado, o projeto em questão,
cria para o Ministério do Trabalho e para o
IAPETC
obrigações
financeiras,
sem
que
referidas entidades tenham condições para executálas. Mas, mesmo admitindo que as tivessem, a
transação não seria aconselhável, pela falta de
garantia. Nem se diga que a reserva de domínio,
preconizada no § 2º do art. 1º do projeto, bastaria.
De modo algum, Seria necessário realizar o seguro
do veículo. E êsse, a certo respeito, é quase
proibitivo, porque as Companhias de Seguros
Privados só a aceitam para carros de praça,
mediante prêmios elevadíssimos.
Sem o seguro que deu a necessária cobertura
ao sinistro a que o veículo está constantemente
exposto, é evidente a inoperância da garantia da
reserva de domínio e, por conseqüência, a
inconveniência do investimento.
Nestas condições, nosso parecer é contrário à
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 3 de junho
de 1959. Lourival Fontes, Presidente. – Menezes
Pimentel, Relator. - Jefferson de Aguiar. –
Daniel Krieger. – Attílio Vivacqua. – Lima
Guimarães.

PARECER
Nº 214, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1957, que
declara de utilidade pública a Fundação Anita
Pastore D'Angelo, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
Do saudoso Senador Lineu Prestes, é o
Projeto nº 27, de 1957, do Senado, que declara de
utilidade pública a Fundação Anita Pastore D'Angelo,
com sede na Capital de São Paulo.
A justificativa demonstra a missão humanitária
e benemérita da instituição, destinada à assistência
hospitalar e educação profissional gratuitas.
No processo figura a escritura de fundação, os
estatutos em vigor e o alvará de funcionamento
passado pelo Serviço de Medicina Social da
Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social do
Estado de São Paulo.
O projeto é perfeitamente constitucional e
merece aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de maio de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Lima Guimarães,
Relator – Menezes Pimentel. – Daniel Krieger. –
Jefferson de Aguiar. – Attílio Vivacqua. – Milton
Campos.
PARECER.
Nº 215, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1957, que
modifica o Decreto-lei nº 3.651, de 25 de setembro
de 1941, que dá nova redação do Código Nacional
de Trânsito.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente projeto, que modifica o Decreto-lei
nº 3.651, de 25 de setembro de 1941, que dá nova re-
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dação ao Código Nacional de Transito, já estêve
nesta Comissão.
À época, analisando, como Relator, o assunto,
depois de dizermos que a matéria já estava
devidamente regulada pelo Código Nacional de
Trânsito, onde se estabelece punição para aquêles
que não dispuserem de silenciador em seus
veículos, sugerimos á Comissão fôsse solicitada a
audiência do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, e isto – dizíamos – pelas seguintes razões
a) para o infrator do disposto no art. 52, letra f,
do Decreto-lei nº 3.651, de 25 de setembro de 1941,
(que disciplina a espécie), está prevista (arts. 120 e
123, III, letra c), a pena de multa de Cruzeiros 50,00
(cinqüenta cruzeiros);
b) tal multa é, evidentemente, irrisória,
constituindo uma pena pràticamente nula, pelo que,
em princípio, o projeto mereceria acolhida, mas há
em sistema punitivo estabelecido no Código, e,
assim, alterar apenas uma das penas, quando elas
obedecem a uma gradação necessária; não seria
aconselhável;
c) afora isso, consta que o Ministério da
Justiça e Negócios Interiores cogita de atualizar o
Código Nacional de Trânsito.
II. Aceita a nossa sugestão, foi pedida
audiência do citado Ministério, cujo pronunciamento
está junto ao processo, agora novamente submetido
ao nosso exame.
III. Apreciando o projeto, item por item, o
Ministério da Justiça, através do órgão competente –
Conselho Nacional de Trânsito – considerou-o
inconveniente e inoportuno, porque:
1) O art. 1º é redundante, porque o Código já
estabelece a proibição da descarga livre,
condicionando o transito das motocicletas nas vias
públicas à exigência do uso de um aparelho
silenciador das explosões de motor;
2) O art. 2º viria atribuir ao Serviço de Trânsito
uma competência que êle não possui atualmente,

nem poderá jamais possuir, qual seja a de licenciar
os veículos, a qual cabe exclusivamente às
Municipalidades locais. Às repartições de trânsito
com jurisdição no município apenas compete o
registro dos veículos devidamente licenciados;
3) quanto ao art. 3º, o Código em vigor já
prescreve a aplicação da multa de Cr$ 50,00, pela
falta de qualquer dos equipamentos obrigatórios
referidos no art. 52, entre os quais figura o aparelho
silenciador das explosões do motor. Seria, portanto,
o caso de atualizar o valor da referida multa, mas
para isso seria aconselhável fazer o mesmo,
simultâneamente, com as demais multas constantes
do Código, para evitar desproporções chocantes que
surgiriam, então, entre as várias infrações de
trânsito.
De outro lado, considerando a parte final do
artigo, é de assinalar que, para poder justificar a
apreensão do veículo no caso de simples
reincidência pela inobservância das exigências do
art. 52, seria necessário rever integralmente os arts.
131, item 3. 124 e 129 do Código.
IV. Cumpre observar, além do exposto, que
fugiria à boa técnica legislativa modificar-se assim,
parcialmente, uma lei, que só pode funcionar como
um todo, tão interdependentes são os seus diversos
dispositivos.
V Ante os motivos enumerados, opinamos
pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1959 –
Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger,
Relator. – Menezes Pimentel. – Milton Campos. –
Jefferson de Aguiar. – Lima Guimarães. – Attílio
Vivacqua.
PARECER
Nº 216, de 1959
e

Da
Comissão
Justiça
sôbre

de
o

Constituição
Projeto
de
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Lei do Senado nº 10, de 1959, que altera a que lhes são assegurados, há o da remuneração
constituição do Conselho Consultivo da Comissão "pro labore". Há, assim, o emprêgo público, no
sentido da lei.
Executiva do Plano do Carvão Nacional.
Ademais, mesmo que o projeto não incidisse
na
inconstitucionalidade
prevista no § 2º, citado,
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
incidiria
na
proibição
constante
do § 1º do mesmo
O Projeto de Lei do Senado nº 10, de
art.
67,
onde
se
assegura
à
Câmara
dos Deputados
1959, já foi objeto do nosso exame. Requeri,
e
ao
Presidente
da
República
a
iniciativa
de tôdas as
entretanto, que êle voltasse à nossa apreciação
leis sôbre matéria financeira.
para atender à sugestão de um eminente colega que
A criação de emprêgo, lugar ou função
tinha e tem dúvidas quanto à inconstitucionalidade
remunerada, qualquer que seja o tipo ou volume do
da Proposição, admitida por esta Comissão de
pagamento, constitui matéria financeira, de vez que
Justiça.
tem reflexo na despesa pública.
Mantemos, entretanto, o parecer anterior.
Mantemos o parecer anterior.
A lei criou o Conselho Consultivo da Comissão
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1959. –
Executiva do Plano do Carvão com um número Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de Figueiredo,
determinado de membros, todos com direito a uma Relator. – Lima Guimarães. – Menezes Pimentel,
remuneração pro labore, ou seja por sessão a que contra. – Milton Campos, vencido. – Jefferson de
comparecerem.
Aguiar. – Attílio Vivacqua, pela constitucionalidade e
O projeto cria mais um membro nesse juridicidade do projeto. Vencido.
Conselho,
aumentando-lhe
o
número
e,
PARECER
conseqüentemente, instituindo mais um lugar
Nº 217, DE 1959
remunerado, em serviço existente. Êle incide,
portanto, na proibição constitucional prescrita no
Da Comissão de Transportes, Comunicações
§ 2º do art. 67, da Constituição Federal, que outorga
ao Presidente da República a competência exclusiva e Obras. Públicas sôbre o Projeto de Lei da Câmara
da iniciativa das leis que criem empregos em nº 167-B, de 1955, (no Senado nº 132-57) que cria,
no Departamento Nacional de Estrada-de-Ferro, o
serviços existentes.
Serviço Social das Estradas-de-Ferro.
O pensamento do legislador Constituinte
foi assegurar ao Presidente o contrôle das
Relator : Sr. Eugenio de Barros.
despesas públicas. Se o serviço existe, só o Chefe do
Pelo presente projeto é criado no Departamento
Govêrno deve bem sentir se há ou não necessidade Nacional de Estradas-de-Ferro, o Serviço Social das
de novos cargos, empregos ou atividades para melhor Estradas-de-Ferro, com as seguintes atribuições:
rentabilidade do órgão público. A expressão emprêgo
a) a defesa da saúde, principalmente através
constante do § 2º, do art. 67 acima citado, tem sentido de medidas de medicina preventiva, colônias de
amplo e envolve tôda função de caráter, público férias e de repouso;
que víncule o homem ao Estado, através de direitos
b) solução dos problemas educativos,
e obrigações recíprocos. Os membros do Conselho primários e domésticos:
c) incentivo e auxílio ao plantio de
Consultivo, a que nos referimos, têm funções
e
pomares,
às
criaou deveres prescritos em lei e, dentre os direitos hortas

– 244 –
ções domésticas, à organização de pequenas
indústrias caseiras e ao fomento de pequenas
cooperativas agrícolas e de produção, de caráter
familiar;
d) criação de agências de Serviço Social para
solucionar casos individuais ou de grupos;
e) criação de cooperativas de consumo; e
f) promoção do bem-estar social e o
aperfeiçoamento integral, físico, intelectual, moral e
espiritual do trabalhador ferroviário e de sua família.
A proposição foi apresentada na Câmara dos
Deputados, em 1955, quando ainda não se cogitava
da incorporação das Estradas-de-Ferro da União à
Rêde Ferroviária Nacional. Embora possa parecer à
primeira vista que a constituição desta tenha
prejudicado o projeto, entendemos, com o relator da
matéria na Comissão de Legislação Social, que tal
não ocorre, pois na Lei nº 3.115, de 15 de março de
1957, pala qual se instituía a R.V.F.F., nada existe
que proíba a criação do referido Serviço.
III – Assinale-se, ademais, que, quando a
Câmara aprovou o projeto (26-6-57), já estava criada
a Rêde Ferroviária Federal S.A. (Lei nº 3.115, de 153-57), não tendo a outra Casa do Congresso visto,
portanto, nenhuma inconveniência na adoção das
providências legislativas ora submetidas ao nosso
estudo.
IV – Dessa maneira, e considerando
que qualquer dúvida sôbre a constitucionalidade
do projeto, que porventura pudesse surgir,
em virtude de se estar criando um Serviço a
ser prestado em entidades de economia mista, já
está de antemão desfeita, face ao pronunciamento
da Comissão de Constituição e Justiça, que
considerou bom o projeto, sob o ponto de vista
constitucional e jurídico, só nos resta examiná-lo
quanto ao mérito.
V – As finalidades da proposição enumeradas
de início, falam do seu profundo sentido humano e
do seu largo alcance social.

A necessidade das medidas propostas é
evidente, aconselhando-nos a adotá-las, tanto mais
que, como acentua o memorial do Cônego Osório
Maria Tavares, junto ao processo, "a classe
ferroviária é a única que não possui assistência
social própria, ou seja, criada por lei, como já a
possuem os comerciários, os industriários, os
rodoviários e as Fôrças Armadas", e, além disso,"
alguns Serviços Sociais, existentes nas Estradas,
nem dispõem de recursos próprios, nem de
estabilidade legal", ficando "sujeitos a várias e
imprevisíveis vicissitudes, com inevitáveis prejuízos
tanto para os seus assistidos como para seus
dirigentes".
VI – A criação de uma taxa adicional de 2%
(dois por cento) sôbre as tarifas vigorantes, para a
constituição do Fundo Social Ferroviário, destinado a
ocorrer às despesas resultantes da execução dos
serviços não deve constituir pretexto para fulminar o
projeto, e isto, por duas razões:
1º os benefícios a serem prestados aos
ferroviários justificariam a taxa;
2º a criação da taxa não é obrigatória, as
Estradas-de-Ferro apenas ficam autorizadas a criála.
VI – Ante o exposto, e tendo em vista, ainda,
como salientou o eminente Senador Lameira
Bittencourt. Relator da matéria na Comissão de
Finanças, que o que se pretende, agora, é apenas
"dar forma e fôrça legal e uma melhor disciplinação
jurídica a um Serviço já em pleno e profícuo
funcionamento, o Serviço de Assistência e
Cooperação Educacional à Família dos Ferroviários
(S.A.C.E.F.F.), mas evidentemente em situação legal
precária, se não irregular, eis que criado através de
uma simples Portaria Ministerial, opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em Francisco Gallotti,
Presidente. – Eugênio de Barros, Relator. – Souza
Naves. – Taciano de Mello.
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PARECER
Nº 218, DE 1959
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 2.380-C (no Senado nº
217, de 1958), que dispõe sôbre a aposentadoria dos
funcionários federais e dos empregados autárquicos
da União que participaram de operações de guerra
na Fôrça Expedicionária, na Fôrça Aérea e na
Marinha de Guerra do Brasil, ou receberam a
Medalha da Campanha do Atlântico Sul.
Relator: Sr. Ary Vianna.
O projeto em causa objetiva amparar
àqueles funcionários federais e empregados
autárquicos da União que participaram de operações
de guerra na Fôrça Expedicionária, na Fôrça Aérea e
na Marinha de Guerra, ou receberam a Medalha da
Campanha do Atlântico Sul, instituída pela Lei nº
497, de 28 de novembro de 1948, garantindo.lhes o
direito à promoção ao cargo imediatamente superior,
percebendo
integralmente
os
respectivos
vencimentos, quando passarem à inatividade (art.
1º).
Além disso, garante a proposição em exame, a
redução dos limites de aposentadoria previstos na
Constituição vigente, concedendo a tais servidores o
direito de virem a se aposentar aos 25 anos de
serviço.
Na Câmara dos Deputados, atravessando o
crivo da Comissão de Constituição e Justiça, foi a
matéria julgada constitucional, aprovado o parecer
do Deputado Prado Kelly, Relator do projeto na
citada Comissão.
Salienta-se, porém, que tal decisão não contou
com a anuência da totalidade dos Membros dêsse
órgão da Câmara, ficando vencidos, na espécie, o
Deputado Adauto Lúcio Cardoso, que inquinava a
matéria de inconstitucional.

Êsse o tópico principal do voto vencido:
"Ora, na espécie examinada a redução
para 25 anos do tempo de aposentadoria
não será propter activitatem, mas por causa
da participação, na Fôrça Expedicionária, fato
transitório que não constitui a natureza especial
do serviço em que os funcionários e empregados
se acham lotados. São de repetir-se, a êsse
propósito, as palavras do parecer do brilhante
relator:
"...não é o "serviço" e sim o "servidor" que
está em causa. Não se cogita da natureza especial
da função, nem do consumo em energias de
quem o exerce. Cogita-se da situação pessoal
do funcionário, não em virtude do desempenho
do cargo, mas por ato estranho a êste, ou seja,
pela participação em guerra, com reflexos
sempre presumidos em suas condições físicas e de
saúde".
A inconstitucionalidade do art. 2º do projeto,
retido no substitutivo do relator, nos parece
manifesta. Inclinou-se o ilustre Deputado, prado
Kelly, por admitir o contrário, sensível aos intuitos
generosos e humanitários, que no projeto existem,
em relação à pessoa do servidor público.
Deploramos discordar do seu voto, pois que a
proposição, no inciso assinalado, o art. 2º, viola de
maneira aberta o sistema constitucional que fixa
limites de tempo e condições objetivas para a
aposentadoria dos funcionários públicos e servidores
da administração descentralizada".
Diante do exposto, verificada a controvérsia
existente
em
matéria
jurídica
relevante,
entendemos deva, antes, ser ouvida a Comissão
de
Constituição
e
Justiça
desta
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Casa, face ao disposto no art. 191, incisos II e IV, da
Constituição Federal.
Sala das Comissões, em 3 de maio
de 1959.– Daniel Krieger, Presidente. – Ary
Vianna, Relator. – Mem de Sá. – Caiado de Castro,
vencido.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos,
por cessão do nobre Senador João Villasbôas,
primeiro orador inscrito.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, inicialmente agradeço a nímia
gentileza com que o prezado amigo e ilustre Líder,
Sr. Senador João Villasbôas, dá-me oportunidade
para ocupar a tribuna.
Devo acentuar, de resto, que é também
atendendo a instruções de meu eminente líder
que justificarei perante esta Casa, a missão de
que tive a honra de ser por Sua Excelência
incumbido junto ao Conselho Executivo da União
Interparlamentar.
Não contei, naquela reunião, com a
assistência e a orientação do nosso nobre
companheiro.
Como se tornou desde logo público, o Senador
João Villasbôas, acometida de indisposição de
saúde, embora felizmente ligeira e sem gravidade,
viu se obrigado a conservar-se recolhido ao hotel
onde se hospedara, por medida de resguardo
naqueles primeiros dias de primavera européia, que
bem sabe Vossa Excelência, Sr. Presidente, se
aproxima muito dos dias do nosso mais rigoroso
inverno.
Foi, portanto, sob as instruções do
eminente Senador por Mato Grosso e com sua
permanente assistência, que tive oportunidade de,
como representante do Senado Federal como
Membro da Bancada da Oposição, nesta Casa,
participar das reuniões para as quais havia sido
designado, pela Delegação do Brasil.

Integrei a Comissão Jurídica que, pelas
resoluções adotadas na Conferência do Rio de
Janeiro, incluíra no seu temário duas teses de
incontestável importância técnica e jurídica e de
inegável repercussão no plano político, quer
nacional, quer internacional.
Essas teses eram as seguintes: primeira, a
das medidas a serem tomadas para impedir a
propaganda de guerra; segunda, a que dizia respeito
ao papel do Parlamento na proteção dos direitos
individuais.
Fiz parte dos dois Grupos de Trabalho da
Comissão Jurídica, visto que a exigüidade da nossa
Delegação
não
permite
representem
os
parlamentares brasileiros, individualmente, o nosso
Congresso em cada um dos temas ordinàriamente
debatidos. Assim, vi-me obrigado a acumular o
estudo dos dois assuntos.
Quanto ao primeiro, ou seja, o problema da
propaganda de guerra e do seu impedimento, a
Comissão Jurídica defrontou-se com uma proposta
da Delegação da União Soviética, constante do
Memorial impresso e justificado, que exibo a V. Exa.,
Sr. Presidente. (O orador exibe o memorial).
Debateu-se, desde logo, o assunto, que tomou
caráter muito curioso, em face da intransigência dos
adeptos das duas correntes em que se dividia o
Plenário da Comissão, no defenderem suas
respectivas posições. Em breves palavras historiarei
o episódio.
A proposta russa visava a que se
assumisse, na Comissão Executiva da União
Interparlamentar, o compromisso de que o
Plenário da próxima Conferência de Varsóvia
adotaria uma recomendação pela qual os
Congressos dos países que a ela aderissem seriam
levados a elaborar, no ramo do Direito Interno, leis
impeditivas da propaganda de guerra. Contra
essa posição, constante da sugestão soviética,
levantaram-se, principalmente, duas Delegações:
a dos Estados Unidos e a da Austrália, fun-
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dando suas impugnações em razões de natureza
aparentemente jurídica e, até mesmo, muito
respeitàvelmente jurídicas, visto que se prendiam às
bases tradicionais da teoria dos direitos públicos
individuais. Sustentou, efetivamente, com grande
vivacidade e até mesmo com certa agressividade, a
Delegação dos Estados Unidos que, colocada a
questão nos têrmos de um compromisso no sentido
da adoção de leis que vedassem a propaganda
guerreira, estaria a União Interparlamentar
pactuando ou concordando com providências de
restrição à liberdade da expressão de pensamento; e
que era, portanto, na base da filosofia democrática e
do respeito à tradição democrática que essas
Delegações se opunham, com aquêle vigor, à
sugestão.
Tive oportunidade de intervir no debate,
para colocar em têrmos inequívocos a posição do
nosso País. Acentuei, em intervenção bastante
longa, que me pareciam infundados os alicerces da
doutrina que vinha sendo arquitetada pelas
Delegações Americana e Australiana, visto que, no
nosso Direito Constitucional positivo, existe não
apenas a faculdade de se estabelecer essa
legislação interna, que vede a propaganda de guerra,
mas, também obrigatoriedade em face da disposição
específica do art. 141, § 5º, da Constituição Federal.
Sabe V. Exa., Sr. Presidente, e sabe
qualquer estudante de Direito Constitucional que não
tenha as luzes e a cultura reveladas por V. Exa. na
trajetória da sua vida parlamentar, que o texto
constitucional representa não um recuo, mas um
avanço; não um colapso, mas o revigoramento da
nossa doutrina democrática, porque nêle estão
circunscritas, capituladas e limitadas aquelas razões
de interêsse público relevante que fazem com que o
Estado limite, em função estrita dela, a liberdade da
expressão do pensamento.

E quais são essas razões, Senhor Presidente?
– V. Exa. bem o sabe: é a moral pública; é a
pureza da mocidade, na parte em que submete as
diversões públicas à censura prévia; é a gloriosa
tradição de tolerância racial brasileira, no ponto em
que impede os atos que provenham de preconceitos
de raça ou de côr.
Não se pode, no nosso País, sob a capa da
liberdade de pensamento, manifestar-se um
sentimento que implique convicção da superioridade
de uma raça sôbre outra. E se, na minha modesta
vida parlamentar, posso desvanecer-me de qualquer
gesto ou de qualquer contribuição, seria sempre
esta, Senhor Presidente, de ter tomado a iniciativa
de transformar em texto de lei ordinária êsse
mandamento impositivo da nossa Lei Magna, que
estabelece a discriminação racial como contravenção
penal. Conseqüentemente, no mesmo artigo, com os
mesmos fundamentos filosóficos, dentro da mesma
técnica jurídica, a nossa Constituição estatui a
proibição da propaganda de guerra. Portanto, somos
nós, legisladores brasileiros. convidados – quase que
direi obrigados – a tomarmos aquelas providências
que visem a vedar, através da lei ordinária e sob as
cominações penais, essa propaganda que jamais
será forma de expressão da liberdade de
pensamento, mas, sim, a forma de continuação de
um sectarismo imperialista e de uma filosofia
destrutiva que tem levado o mundo, na nossa
geração, a engolfar-se nas catástrofes que fazem
com que a metade dêste século atormentado em que
vivemos seja, talvez, uma das épocas mais
ignominiosas da História.
Sr. Presidente, não houve argumentos que
pudessem destruir o vigor da posição assumida pela
ilustre Delegação dos Estados Unidos; e então, como
sempre acontece – e V. Exa., velho conhecedor
do
ambiente
das
Conferências
Internacio-
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nais, bem o sabe – surgiu uma fórmula transacional
apresentada solidàriamente pelas Delegações da
França e da Bélgica, fórmula que visava não a um
convite aos Congressos Nacionais para elaborarem
uma lei penal que evitasse a propaganda de guerra,
mas, sim, a uma espécie de sugestão para que se
adotasse um convênio internacional que definisse, em
traços gerais, essa propaganda; que a tornasse
proibida para os países signatários e que submetesse
as infrações ao julgamento de uma côrte arbitral.
Não pude concordar com essa solução,
primeiro porque considerava, em nome da
Delegação Brasileira, que a nossa posição estava
imperativamente marcada pelo nosso texto
constitucional. Transigirmos ali, era, evidentemente,
capitularmos aqui. Era, amanhã, não podermos
impedir legalmente que alguém fizesse uma
propaganda de guerra dentro do Brasil, preconizando
soluções de fôrça para os nossos litígios
internacionais.
Por outro lado, tècnicamente eu não podia
concordar, porque uma convenção dêsse tipo, criando
uma jurisdição arbitral, só a pode criar voluntária,
graciosa. Não há jurisdição arbitral obrigatória;
conseqüentemente, seria letra morta a convenção que
saísse da resolução adotada pela Conferência.
Então, Sr. Presidente, votei contra; e falei
contra; e declarei expressamente por que o fazia.
Felizmente, tive a satisfação de poder declarar que
não votava com um bloco ou contra outro; que não
tomava posição em favor de A contra a posição de B,
mas que tomava posição defendendo u'a mentalidade
internacional nas Conferências. Internacionais,
repelindo a tendência, que infelizmente continua a
prevalecer na União Interparlamentar, de transformar
a União em campo de batalha entre dois blocos, em
prejuízo das teses gerais, que são aquelas que
interessam à paz do mundo.
Terei oportunidade de, hoje, passar os
documentos
referentes
a
êsse

primeiro ponto a nosso ilustre patrício, o Sr.
Deputado Adauto Cardoso, que comparecerá à
Conferência de Varsóvia, o qual, segundo
informações, está inclinado a estudar mais
aprofundamente o problema.
A segunda questão, afora a da propaganda de
guerra, era respeitante ao papel do Parlamento. na
proteção dos direitos individuais. Aí, o ponto de
partida para o debate, era o Memorial e a Proposta
da Delegação inglêsa.
Veja V. Exa., Sr. Presidente, como os casos
das discussões nos levam a situações delicadas. Eu,
que na primeira questão tomara francamente a
posição, levado pelas injunções de nosso Direito
Constitucional, de defender a competência do
Parlamento em matéria de legislação repressiva da
propaganda de guerra, no Segundo Grupo de
Trabalho, confesso a V. Exa. que com certo
constrangimento e alguma dificuldade, tive que
convencer o nobre representante do Partido
Conservador, que me escusará de não me lembrar
precisamente de seu nome, neste momento, – se é
que tomará conhecimento destas palavras,
proferidas em um Congresso não europeu – de
nossa posição de relativa reserva em face da
proposta inglêsa, que visava a dar ao Parlamento
função de relêvo na defesa atuante dos direitos
públicos individuais.
Aí, então, minha missão de representante do
Brasil obrigou-me a defender, perante aquêles
delegados de governos parlamentares, a posição
específica do Poder Judiciário nos países
presidencialistas,
cuja
existência
e
cujo
funcionamento, devo dizer que com surprêsa,
verifiquei serem coisa muito remota entre os
Parlamentares europeus.
Habituados, quase que direi formados, com
aquilo que os franceses chamam lo plis du métier nas
práticas do regime parlamentar, só muito difìcilmente
êles se acomodam à idéia das incumbências po-
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líticas do Poder Judiciário no sistema presidencial.
Todo o meu trabalho foi no sentido de
demonstrar, no Grupo da Comissão Jurídica, que
não poderíamos adotar, em face de outros textos
constitucionais também expressos, aquela posição
que dava ao Parlamento situação de imediata
responsabilidade na defesa dos direitos individuais.
Foi preciso, Sr. Presidente, que eu apelasse
para os próprios autores inglêses, dos mais
respeitados pelos Delegados da nobre Nação, a fim
de demonstrar – não com relação ao Brasil, que
raramente é citado, mas com freqüentes referências
ao Direito americano – que o Congresso legisla
sôbre direitos individuais e que controla,
polìticamente, enfim, a conduta das autoridades a
que caiba alguma parcela na defesa dêsses direitos.
O Congresso, no entanto, não tem aquêle poder de
derrubar os governos que se desviam dessa senda,
o que faz com que, na Inglaterra, seja o Poder
Legislativo o único capaz de exercer fiscalização
efetiva sôbre a defesa dos direitos individuais. Quer
dizer: lá, como todos sabem, ninguém apela para a
justiça; e se o govênno se permite a infração dêsses
direitos, entra imediatamente em choque com a
maioria da dos Comuns, e é muito provàvelmente
convidado, com respeitosas homenagens, a retirarse do Poder.
Pudemos, então, adaptar a redação da
sugestão inglêsa às exigências da nossa estrutura
constitucional, que, com surprêsa do ilustre
representante do Partido Conservador, não poderia
ser transformada com a facilidade que êle supunha.
Sr. Presidente, os dois textos foram publicados
e fiz parte do Grupo de Redação do primeiro, isto é,
do que diz respeito à propaganda de guerra. Não
integrei o Grupo de Redação do segundo texto, ou
seja, aquêle que se relaciona com o papel do
Parlamento na defesa dos direitos individuais.
Embora não participando dêsse Grupo, tive

oportunidade de, nos debates de Plenário, sugerir
modificações no seu conteúdo, as quais adotou-as o
Plenário da Comissão Jurídica.
Eis, Sr. Presidente, em poucas palavras, a
participação que pude dar aos trabalhos da
Comissão Jurídica, desincumbindo-me da honrosa
delegação que me foi confiada pelo Senado da
República. Devo acentuar que, na fase final dos
trabalhos da Comissão, procurei levantar o problema
do asilo diplomático. Pareceu-me que as ocorrências
recentes, verificadas em uma das representações
diplomáticas do nosso País na Europa, e sua
repercussão, tanto na imprensa como na opinião
pública brasileira, eram de molde a que a nossa
Delegação sugerisse a apreciação dêsse problema
na próxima Conferência de Varsóvia. Entendia eu,
que sempre fui mau regimentalista – e terá sido essa
uma das razões da minha insuficiência na liderança
da minha Bancada e do Bloco Minoritário, na outra
Câmara do nosso Congresso...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. sempre
se desempenhou com brilhantismo e muito acêrto.
O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado ao
nobre Senador.
Dizia eu, Sr, Presidente, eu, que, mau
regimentalista, não tenho muita segurança sôbre o
processo mediante o qual poderia fazer constar da
Agenda dos Trabalhos de Varsóvia essa questão,
que me parece extremamente importante, e que
merece exame detido da União Interparlamentar,
porque, afinal, o problema de Berlim, é, no fundo,
problema de asilo, não de asilo diplomático, mas de
asilo territorial.
Que faz o choque da União Soviética com a
concepção ocidental do Estatuto da capital alemã?
Todos sabemos, Sr. Presidente, que,
debaixo das palavras, debaixo das discussões –
e é engano supor-se que os debates ríspidos
sejam
mais
transmissores
da
verda-
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de que os delicados e polidos; a verdade se esconde
e se mascara tanto sob o florilégio dos elogios, como
sob as estocadas das contumélias – o que está sob
as discussões de Genebra é o problema do asilo, do
asilo territorial maciço, que deve abrigar três
milhões de alemães da Zona Oriental, que se
transferem para a Berlim Ocidental. Êsse, o
problema de fundo, que, no fundo, é problema de
asilo territorial. Por conseqüência, o exame dessa
questão pela União Interparlamentar, parece-me
perfeitamente suscetível de encaminhamento.
Tendo, entretanto, conversado com o
eminente
Secretário-Geral
da
União
Interparlamentar, Sr. De Blonay, dêle ouvi a
declaração, que transmito desta tribuna aos nobres
colegas que integrarão a Delegação Brasileira na
próxima Conferência de Varsóvia, de que seria mais
conveniente, em vez de provocar eu o problema no
Conselho Executivo, o qual não teria competência
para dêle tratar, fôsse êle levado à consideração da
Conferência pela nossa Delegação, na próxima
reunião de Verão, na Capital polonesa.
Aí estão, Sr. Presidente, em poucas palavras,
as modestas contribuições que, no honrosíssimo
desempenho do mandato do Senado, tive
oportunidade de prestar, na reunião do Conselho
Executivo, em Nice.
Sr. Presidente, antes que se esgote a hora
que me cabe por gentileza de meu ilustre Líder,
Senador João Villasbôas, desejo consignar, nos Anais
desta Casa – embora saiba que o eminente colega
Senador Lourival Fontes, já o fêz, provàvelmente com
o brilho habitual, provàvelmente, porque não tive
oportunidade de ler seu discurso – minha
manifestação de pesar pela morte de Gastão Cruls.
Desejaria deter-me um pouco mais do que
habitualmente se permite, em manifestações dessa na-

tureza, ao falar na vida do grande escritor
brasileiro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Fala V. Exa.
também em nome do Partido Social Democrático.
O SR. AFONSO ARINOS: – Com maior
responsabilidade continuarei nestas considerações,
em face da honrosa delegação que me acaba de ser
dada pelo Partido majoritário, nesta Casa, por
intermédio do eminente representante do Estado do
Maranhão.
Sr. Presidente, com Gastão Cruls desaparece,
da atualidade brasileira, uma das expressões mais
fulgurantes da nossa vida intelectual, e, mais ainda,
uma das organizações mais admiráveis da nossa
vida moral.
Ninguém poderia ser mais carioca que Gastão
Cruls, porque ninguém jamais conquistará os títulos
de cidadania com que êle nasceu. Nasceu no Morro
do Castelo, no alto do Morro, no Observatório
Nacional, que lá se localizava, e de que seu ilustre
pai era Diretor, nos últimos anos do antigo regime.
Nascido, portanto, no berço desta, cidade, berço
desaparecido, desmontado pela técnica moderna – e
devemos reconhecê-lo, com grandes vantagens para
a vida urbana – Gastão Cruls, filho de ilustre cientista
flamengo que ao Brasil veio convocado pelo Govêrno
Imperial, era o mais lídimo, o mais autêntico, o mais
apaixonado, o mais susceptível e o mais enamorado
dos cariocas que jamais conheci.
É curioso como muitas vêzes o homem que,
na vida intelectual mais pura e mais altamente
exprime o conjunto de virtudes e até de defeitos do
seu povo, aparentemente se parece pouco com êsse
mesmo povo.

– 251 –
Winston Churchill; por exemplo, é pouquíssimo
inglês no seu comportamento; no entanto, ninguém
representou mais a Inglaterra, o espírito britânico que
êle em vários momentos trágicos da vida do seu país.
Acredito que ninguém se lembrasse de citar o
General De Gaulle como espírito francês; seu
comportamento humano e seus sentimentos,
entretanto, são especificamente franceses; e
sabemos que também êle, nos momentos
angustiosos da vida de sua pátria, representou, e
ainda hoje representa, aquilo que a grande Nação
francesa tem de mais expressivo.
Assim era Gastão Cruis. Ninguém o diria
carioca no sentido corrente, no sentido transitório,
vamos dizer, boulevamier, da expressão carioca:
difícil no convívio, reservado nas amizades, contido
nas anedotas – parece impossível que um carioca
fôsse contido nas anedotas – discreto.
Quando lemos seus trabalhos sôbre o Rio de
Janeiro, sobretudo o grande livro que lhe deu a
consagração nacional em matéria de estudos sôbre
esta cidade, que é a "Aparência do Rio de Janeiro",
obra de madureza, publicada em dois volumes, em
que faz admirável retrato histórico, físico e psicológico
da terra em que nasceu – um retrato holandês, um
retrato espanhol, em que a realidade transcende a
própria vida; em que a face da realidade vai além das
formas, das linhas e do volume do modêlo, para
exprimir qualquer coisa que está por detrás da
aparência, além da máscara e é, talvez, a parte mais
profunda e mais duradoura da personalidade, quer
dos indivíduos, quer das cidades. Essa obra
memorável de Gastão Cruls, mostra que ninguém
poderia ser mais carioca que êle.
Foi, ao mesmo tempo, um homem de
ciência, que se manifestou não apenas através
de estudos médicos célebres, ao tempo em
que a êles se dedicou, como através dos

de antropologia e de etnologia, como os sôbre a
Hiléia Amazônica.
Conhece bem, V. Exa., Sr. Presidente, essa
grande região do Norte, e deve saber a importância
dêsse livro de Gastão Cruls na bibliografia do
Amazonas. É uma obra que surgiu clássica isto é,
um livro no verdadeiro sentido da palavra "clássico";
aquêle que, pelo equilíbrio entre conteúdo e forma
toma, desde logo, a aparência da eternidade.
Foi um escritor de ficção; seus romances, seus
contos, suas novelas aí estão. O grande romance
psicológico "De Pai a Filho", que publicou já na
madureza, é um estudo sôbre uma espécie de tara
de família; "Coivara" é um livro notável, que me
lembro ter lido aos quinze anos, menino ainda, em
Belo Horizonte; "Ao embalo da rêde", e tantos outros
de novelas primorosas. Finalmente, os seus estudos
de crítica, na fase em que dirigiu o "Boletim Ariel", e
foi o chefe de uma verdadeira escola de revisão
crítica da literatura brasileira.
O Senado perdoar-me-á se, nestes dias de
agitação e tumulto, em que tantas vozes, que
amanhã serão esquecidas, se fazem ouvir, venha
relembrar, perante os ilustres representantes dos
Estados, essa grande voz discreta que, hoje, mal
ouvimos e que, amanhã, entretanto, ressoará como
uma das mais altas da literatura brasileira
cotemporânea.
Representante do Distrito Federal, sugeriria
aos Poderes competentes desta Cidade se
lembrassem do nome de Gastão Cruls e da sua
admirável passagem pela nossa vida, a fim de
perpetuá-lo em um dos logradouros da terra que êle
tanto amou, serviu, e encheu de suas galas e de
suas glórias. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado).
Durante o discurso do Senhor Afonso Arinos,
o
Sr.
Novaes
Filho
deixa
a
Presidên-
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cia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o requerimento apresentado.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, segundo orador inscrito. (Pausa).
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
inicio esta descolorida oração com uma referência a
Gastão Cruls, cujo perfil acaba de ser traçado com
mestria pelo nosso colega Senador Afonso Arinos.
Principalmente sôbre o livro Hiléia Amazônica,
é que desejo acrescentar um adjetivo que S. Exa.
não nos transmitiu. Para nós, trata-se de obra
definitiva, se é possível haver alguma coisa de
definitivo naquela vida transitória, que muda
diàriamente, inclusive na feição dos próprios rios e
das suas torrentes.
Trago, portanto, a palavra do Amazonas a
Gastão Cruls, que, pelo menos em três livros,
estudou nossos fenômenos e fotografou nossa
região com uma fidelidade de cientista. De todos
os homens que se têm ocupado da Amazônia,
Gastão Cruls foi o mais real, o que usou, a palavra
com mais sobriedade e, sobretudo, aquêle que
procurou produzir uma obra – repito o adjetivo –
definitiva.
Pôsto isto, Sr. Presidente, vou entrar no
objetivo principal da minha oração. Desejo falar
da falta de café, para justificar requerimento de
informações que vou enviar à Mesa. Conforme a
resposta que obtiver, pretendo apresentar,
posteriormente,
sugestões
para
a
solu__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ção do caso que, para nós, é mais do que um
desepêro; chega a ser uma humilhação.
V. Exa., Sr. Presidente, abordou, ontem, com
muita propriedade, o problema. Refletindo nas
palavras de seu discurso, resolvi apresentar
requerimento de informações – tendo, para isto,
pesquisado e requerido as informações necessárias
– com dados estatísticos, pelos quais procuro
comprovar que, no Amazonas, não houve
contrabando de café. A medida, portanto, tomada
contra o nosso Estado, Senhor Presidente, é injusta
e tendenciosa. Não houve contrabando porque,
pelos dados oficiais que vou ler, verificamos que, em
1954, foram despachados, para o Amazonas, 23.882
sacas de café; em 1955, 36.027; em 1956, 23.410;
em 1957, 31.310; em 1958, 30.962.
Êsses algarismos são, realmente, pouco
variáveis, o que dá a entender que, de 1954 a 1958,
o consumo do café mostrou-se equivalente, sem
desnível que fizesse supor que a mercadoria para lá
remetida tenha sido entregue ao contrabando; o que
não ocorre em outras regiões do Norte e Nordeste.
No Pará, em 1954, verificamos 62.689; em
1955, 119.749; em 1956, 70.587; em 1957, 117.710;
em 1958, 207.191 sacas de café.
Por êsse quadro, notamos que há, entre 1954
e 1958, o triplo do consumo de café, no Estado do
Pará, o que demonstra que, realmente, é possível
tenha havido outro intuito que não o consumo, no
envio do café àquele Estado.
O Acre, em 1954, recebeu 3.095 sacas de café;
em 1955, 7.140; em 1956, 2.575; em 1957, 2.985; em
1958, 8.535. Rondônia, em 1954, 2.730; em 1955,
2.900; em 1958, 2.195; em 1957, 2.944; em 1958,
10.503. Rio Branco, em 1954, 485; em 1955, 1.485;
em 1956, 130; em 1957, 550; em 1958, 820. Amapá –
chamo a atenção do Senado – em 1954 recebeu
1.460, passando para 21.712 em 1958!
Sabe
o
Dr.
Renato
Costa
Lima,
Presidente
do
Instituto
Brasileiro
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do Café, como, por quem e por que Estado foi feito o
contrabando do café.
O café – êsse produto básico da produção
brasileira, cujos estoques se acumulam nos
armazéns do Instituto Brasileiro do Café – esfumouse nos Estados e Territórios do Extremo Norte.
Notadamente, no Estado do Amazonas, o café
deixou de aparecer normalmente no mercado de
consumo e quando surge é a preços muito superiores
aos que estão sendo cobrados nas demais unidades
da Federação, em conseqüência da política de
intensificação do consumo interno da rubiácea, ora
seguida pelo órgão supremo de disciplinamento da
produção e distribuição de nosso principal produto.
Ora, o clamor das populações prejudicadas
por essa incompreensível omissão não poderia
deixar de repercutir nesta Casa: E tão mais
incompreensível quando as estatísticas oficais
referentes ao comércio de cabotagem revelam que
as remessas de café para os Estados e Territórios do
Setentrião Brasileiro, não só se mantém nos níveis
anteriores como até assinalam substancial aumento,
em sacos de 60 quilos.
Nesta parte analisei o quadro que tive
oportunidade de ler e no qual se demonstra que não
faltou qualquer transporte, porque a mercadoria seguiu.
É evidente a disparidade nessa distribuição: o
Território do Amapá quase atinge o Estado do
Amazonas no recebimento de café no ano passado,
pulando de 3.115 para 21.712 sacas.
Não me consta que a população do Amapá se
tenha multiplicado por sete, de 1954 a 1958, ou que
o amapaense tenha tomado mais sete vezes café do
que tomava em 1954.
Houve, também, aumento substancial de café
para Rondônia, que pulou de 2.944 para 10.503 sacas, e
Acre que cresceu de 2.985 para 8.535 sacas, enquanto
que para o Amazonas decresceu de 31.310, em

1957, para 30.962 sacas no ano passado.
No ano em curso foram remetidas para o
Estado do Amazonas, 2.500 sacas em janeiro,
2.000 sacas em fevereiro, subindo para 6.000
sacas em março último; contudo, êsse café
remetido não aparece no mercado de consumo
local.
Assim, no intuito de procurar esclarecer a
anomalia que tais fatos, clamorosamente revelam,
endereçamos à Mesa o pedido de informações a ser
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, a fim do
Instituto Brasileiro do Café, dentro do prazo
regimental, forneça os elementos necessários.
Sr. Presidente, não sei se deixei bem clara a
explicação dêste quadro, penso que nêle reside
tôda a razão de não aparecer o café depois de
remetido.
O SR. VIVALDO LIMA: – Onde se encontram
os prepostos do Instituto Brasileiro do Café? E o seu
Presidente?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – O Presidente, às
vêzes, encontra-se aqui, no Senado, com o qual
tenho falado algumas vêzes. É um homem agradável
e sobretudo capaz, ao que estou informado, mas
ainda não resolveu a situação, principalmente para o
Estado que V. Exa. e eu representamos.
O SR. VIVALDO LIMA: – Hoje recebi
telegrama informando-me de que um dos jornais de
Manaus publicou o seguinte comentário:
"Amazonas – Manaus sem café – Continua a
grita da imprensa, Deputados, Vereadores,
autoridades e povo de Manaus contra o I.B.C., o
qual tendo avocado a si a tarefa de distribuir o café
para a praça do Norte, fracassou redondamente,
deixando Manaus sem um grão da rubiácea".
(Asp).
Nunca vi afirmação tão real, tão verdadeira e
que atinge a Presidência do Instituto, em mãos de um
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membro do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradecendo o
aparte de V. Exa., vou mais longe. Li telegrama de um
dêsses representantes que está em Manaus, dirigido
ao Presidente do I.B.C. do Rio de Janeiro,
relativamente à sua posição que é insustentável
naquela cidade, onde tem que ficar trancado no quarto
do hotel em que reside, porque, indagações constantes
e de várias procedências lhe são feitas quanto à falta
de café. Êsse mesmo funcionário se dirige ao
Presidente do Instituto Brasileiro do Café pedindo
providências, porque não sabe como explicar a falta.
Vê V. Exa. que é um mistério o que está sucedendo.
O SR. VIVALDO LIMA: – Então, seria
aconselhável ao Presidente do Instituto Brasileiro do
Café ir a Manaus explicar isso: talvez voltasse de lá
ensacado...
O SR. MOURÃO VIEIRA: – É bom que leve um
pouco de café para tomar, porque lá não o encontrará.
Passo à leitura, Sr. Presidente, do
requerimento que enviarei à Mesa.
REQUERIMENTO
"Requeiro que, ouvida a Casa, sejam
solicitadas ao Senhor Presidente do Instituto do
Café, por intermédio do Ministério da Fazenda, as
seguintes informações:
1 – Se as remessas de café para o Extremo
Norte, notadamente para os Estados do Amazonas e
Pará, chegam ao destino ou se são desviadas
quando em percurso?"
É uma das perguntas.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. devia
perguntar se foram enviados fiscais, se êles chegam
ou são desviados no percurso.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Continua o
requerimento:
"2 – Qual a margem de lucro estabelecida
pelo I.B.C., para as firmas de torrefação de
café estabelecidas nos Estados do Amazonas e
Pará, no café que lhes é fornecido pelo Instituto,
e se essa margem tem sido reduzida,
ùltimamente, determinando uma queda na
distribuição do café moído naquelas Unidades da
Federação?
"3 – Quais são as firmas de torrefação de café
estabelecidas nos Estados do Amazonas e Pará que
recebem regularmente do I.B.C. café para ser moído
e vendido ao povo, detalhando a quantidade que
lhes é fornecida nos últimos três anos, inclusive nos
meses do ano em curso, bem como qual o critério
seguido pelo Instituto no estabelecimento das cotas
dêsse fornecimento?
"4 – Se o I.B.C. criou órgãos de fiscalização
da distribuição e consumo do café fornecido
pelo mesmo Instituto nos supramencionados
Estados do Extremo-Norte; desde quando êsses
órgãos existem no Amazonas e Pará, e qual
o critério que preside a ação dos referidos
órgãos?"
Esta é a segunda pergunta.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. deveria
perguntar qual o número de fiscais que o Instituto
para lá destina, a fim de proceder a essa
fiscalização.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Não me ocorreu
essa pergunta, quando da feitura do presente
requerimento. Mas, fica implícita a pergunta no
aparte de Vossa Excelência.
"5 – Se a proibição de publicação de
estatísticas de café, discriminadas por firmas ex-
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portadoras, remetentes ou destinatárias, de cuja
execução é o IBC um dos órgãos responsáveis,
não está favorecendo o desviamento do café do
curso no País, dêsse modo, anulando as
medidas de combate ao contrabando de nosso
principal produto, porventura postos em prática
pelo instrumento supremo de nossa política
cafeeira?
6 – Qual a produção local de café nos
Estados do Amazonas e Pará e se essa
produção figura na pauta de exportação do
produto para o exterior, em detrimento do
consumo das populações dos mencionados
Estados?"
Justifica-se êste item, porque já houve,
também, a desculpa de que os Estados
produziam café e podia estar ocorrendo a
exportação dêsse produto. Não é, evidentemente,
o caso do Amazonas, não obstante ter sido,
naquela parte do Brasil, onde pela primeira vez
surgiu a rubiácea, trazida, como todos sabemos
por aquêle episódio da história, dentro de um
chamado recipiente de amor. Não se imaginava,
nessa época, que o café viria a ser o sustentáculo
da economia do País.
"7 – Qual o preço faturado para saca do café
que se destina ao Amazonas e para os demais
Estados da União?"
Aqui há outra coisa berrante para a qual
precisamos atentar. O café é vendido no Sul a um
preço, por intermédio do IBC, e no Amazonas é
vendido a preço diferente – quase o dôbro –
quando seria aconselhável o mesmo preço do
Sul, com o acréscimo das despesas de
transporte.
Sr. Presidente, são êstes os sete quesitos do
meu requerimento sôbre o IBC.
Concluo renovando os apelos aqui proferidos,
no sentido de que os navios que demandam
o Norte do País, façam escala no Pôrto de

Vitória, para que levem ao extremo Norte algum café
que possa minorar, realmente, a situação daquela
população tão aflita. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, quarto orador inscrito.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo
Vieira, quinto orador inscrito.
O SR. HERIBALDO VIEIRA (*): – Sr.
Presidente, pedi a palavra a fim de da mais alta
tribuna do País dirigir apêlo às nossas autoridades
no sentido de solucionar a crise sem precedentes
que atravessa, na sua história de trinta e dois anos,
uma das instituições de maior relêvo de meu Estado
– a Fundação Hospitalar de Cirurgia. Vivendo de
subvenções dos Governos Federal, Estadual e
Municipal, e da renda dos pensionistas, encontra-se
na iminência de fechar as portas.
É preciso saiba o Senado que essa é a maior
instituição, no gênero em todo o Nordeste brasileiro.
Encampa, nos seus serviços, uma maternidade, um
hospital infantil um centro de puericultura, um centro
de cancerologia, um centro de pesquisas da
xistosomose, centros de estudos, escola de
auxiliares de enfermagem, cozinha, laboratório de
análises, serviços de anatomia e patologia,
lavanderia, farmácia, Raio X e Banco de Sangue.
Sr.
Presidente,
os
Institutos
de
Previdência não têm pago àquele Hospital os
serviços prestados aos seus associados; a dívida
alcança cêrca de três milhões e setecentos
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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mil cruzeiros. Além disso, só a subvenção federal
devida, já em "Restos a Pagar", no exercício de
1958, sobe a três milhões de cruzeiros.
Apesar de ter para receber mais de sete
milhões de cruzeiros, está o Hospital em vias de
encerrar suas atividades, por não poder pagar uma
dívida de cem mil cruzeiros, exigida pelos
fornecedores de oxigênio.
É vexatória a situação por que passa aquêle
Hospital. Fechando suas portas, ocasionará
prejuízos inestimáveis e intraduzíveis ao meu
Estado. É o motivo por que, desta tribuna, solicito do
Govêrno Federal e dos Presidentes de Institutos de
Previdência, que solvam suas dívidas, a fim de que
não se interrompam os serviços daquele Hospital e
se evitem tantos prejuízos para o Nordeste e,
particularmente, para o Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, o Govêrno não deve descuidarse dos problemas de saúde do povo, tanto mais que
o Hospital de Cirurgia, responsável pelo pronto
socorro e assistência a indigente de meu Estado, e o
Hospital Santa Isabel, sem essas contribuições,
êsses auxílios e subvenções, não poderão atender à
classe mais pobre da minha terra.
Para concluir minhas palavras, Sr. Presidente,
desejo ler da tribuna do Senado telegrama de
angustioso apêlo do Diretor do Hospital de Cirurgia,
Dr. Fernando Sampaio.
O despacho está redigido nos seguintes
têrmos:
"Apelo para o ilustre representante da
Bancada sergipana a fim de interferir junto ao
Govêrno para que sejam liberadas as verbas
destinadas ao Hospital de Cirurgia, consignadas em
"restos a pagar" e outras verbas de manutenção. A
falta de recebimento de auxílios e subvenções
federais, estaduais e municipais e ainda serviços
prestados a instituições de previdência, desde

janeiro dêste ano, obrigaram o Hospital a atrasar
pagamentos e compromissos, no valor de sete
milhões de cruzeiros. A situação é gravíssima e há
falta de crédito para a aquisição de material e
compra de utilidades indispensáveis, o que
determinará
o
fechamento
dos
serviços
assistenciais, com grande prejuízo para a
população de todo Estado e das regiões limítrofes
da Bahia e de Alagoas. Encareço urgência de
atendimento para o meu apêlo em prol da
sobrevivência da maior instituição assistencial do
Nordeste brasileiro. (a) Dr. Fernando Sampaio,
Diretor do Hospital de Cirurgia".
Eram as palavras que desejava dizer ao
Senado da República, à Nação e às autoridades
responsáveis pelos destinos do País. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Vai à publicação.
O Sr. Primeiro Secretário procederá à leitura
de um requerimento.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 158, DE 1959
Com fundamento no art. 196, do Regimento
Interno, requeremos seja o Expediente da sessão
de 16 do corrente dedicado a reverenciar a
memória dos inesquecíveis brasileiros Senador
Nereu Ramos, Deputado Leoberto Leal e
Governador
Jorge
Lacerda,
ao
ensejo
do
primeiro
aniversário
do
seu
trágico
desaparecimento.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1959. –
Francisco Gallotti – Saulo Ramos. – Caiado de Castro.
– João Villasbôas. – Otávio Mangabeira. – Mem de Sá.
– Moura Andrade. – Gilberto Marinho. – Fausto Cabral.
– Vivaldo Lima. – Victorino Freire. – Irineu Bor-
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nhausen. – Fernando Corrêa. – Reginaldo
Fernandes. – Milton Campos. – Afonso Arinos. –
Sérgio Marinho. – Menezes Pimentel. – Sebastião
Archer. – Joaquim Parente. – João Mendes. –
Mendonça Clark. – Jorge Maynard. – Cunha Mello. –
Heribaldo Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
deliberação do Plenário, o Expediente da sessão de
16 do corrente será dedicado a reverenciar a
memória do Senador Nereu Ramos, Deputado
Leoberto Leal e Governador Jorge Lacerda. (Pausa).
Vai ser lido outro requerimento.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 159, DE 1959
Com fundamento no art. 212, letra z-4, do
Regimento Interno, requeiro seja constituída uma
comissão de três membros para representar o
Senado nas solenidades com que a Armada
brasileira comemorará o 94º aniversário da Batalha
de Riachuelo.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1959. –
Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
requerimento.
O
SR.
VICTORINO
FREIRE
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, o
Partido Social Democrático manifesta inteira
solidariedade ao requerimento formulado pelo nobre
Senador Jefferson de Aguiar, para que o Senado
nomeie Comissão que o represente nas
homenagens a serem prestadas, amanhã, ao herói
de Riachuelo.
Todos sabemos que o dia 11 de junho
é festivo para a Marinha; assinala o
aniversário da Batalha Naval do Riachuelo,
comandada pela figura legendária de Barroso,
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

e que trouxe para a Armada do nosso País os louros
da vitória.
Em nome da Maioria, manifestamos nosso
inteiro apoio ao requerimento do eminente Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço,
cordialmente, a solidariedade que V. Exa. me presta,
dando igualmente a da Maioria e a do Partido Social
Democrático, à manifestação que desejo obter do
Plenário do Senado Federal.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Essa
solidariedade é um ato de justiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Designo os Senhores Jefferson de Aguiar,
Fernando Corrêa e Caiado de Castro para
integrarem a Comissão de que trata o Requerimento
nº 159. (Pausa).
No Expediente há pouco lido, figurou a
Mensagem nº 205, em que o Sr. Presidente da
República comunica as razões do veto ao projeto
de lei que 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, aposentados após essa mesma
reversão.
A fim de conhecerem dêsse veto,
convoco
as
duas
Casas
do
Congres-
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so Nacional para sessão conjunta, no dia 2 de julho
próximo, às 21 horas.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar,
designo os Senhores Senadores:
Ary Vianna – PSD.
Mourão Vieira – PTB
Daniel Krieger – UDN.
Passe-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
nº 228, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário o crédito especial de
Cruzeiros 146.863.70, para atender pagamentos de
exercícios findos, tendo Parecer Favorável sob nº
198, de 1959, da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 228, DE 1958
(Nº 4.903-B, de 1954, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário o crédito especial de Cruzeiros 146.863,70,
para atender pagamentos de exercícios findos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Poder Judiciário o crédito especial de
Cruzeiros 146.863,70 (cento e quarenta e seis

mil, oitocentos e sessenta e três cruzeiros e setenta
centavos), para atender aos seguintes pagamentos
de exercícios findos:
I – Adicionais aos funcionários:
a) Waldemar da Silva Nunes, da Segunda
Auditoria da Marinha – Cr$ 1.086,00;
b) João Vieira de Souza – Servente, classe
"F", da Primeira Auditoria da Marinha – Cr$
950,00;
c) Sylvio Alvarenga – Adv. Ofício, classe "L",
da Primeira Auditoria da 2ª Região Militar – Cruzeiros
1.548,00;
d) Oswaldo de Lima Marques – Escrivão,
classe "L", da Terceira Auditoria da 3ª Região Militar
– Cr$ 1.548,00;
e) Pedro Sá Monteiro – Of. Justiça, classe "H",
da Segunda Auditoria, da Terceira Região Militar –
Cr$ 2.580,00;
f) Luiz Gonzaga de Oliveira Paiva – Of.
Justiça, classe "H" da Primeira Auditoria da 2ª
Região Militar – Cr$ 674,00;
g) Joaquim Luís Alves – Escrivão, classe "L",
da Primeira Auditoria da 2ª Região Militar – Cruzeiros
2.580,00.
II – Diferença de vencimentos aos
funcionários:
a) Paulino Martins Coelho de Almeida –
Auditor em disponibilidade – Cr$ 23.613,00;
b) José Pacheco de Andrade – Of. de Justiça.
classe "H", da Primeira Auditoria da 3ª Região Militar
– Cr$ 1.450,00;
c) Felipe de Sá Vasconcelos – Adv. Of., classe
"M", da Primeira Auditoria da Aeronáutica –
Cruzeiros 404,00;
d) Walter Lima da Cruz – Escrivão, classe "L",
da Auditoria da 9ª Região Militar – Cr$ 1.560,60;
e) Rubem Cachapuz Medeiros – Auditor da
Primeira Auditoria da 3ª Região Militar – Cruzeiros
20.893,00;
f) Geraldo Licarião da Trindade – Escrevente
Juramentado, classe "I", da Segunda Auditoria da 2ª
Região Militar – Cruzeiros 3.254,00;
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g) Carlos Augusto Pereira da Costa, da
Auditoria da
7ª Região
Militar
– Cr$
16.560,00;
h) Salvador Rangel de Borborema – Auditor da
8ª Região Militar Cr$ 16.560,00;
i) José Dias de Souza Neto – Escrevente
Juramentado, classe "I", da Auditoria da 8ª Região
Militar – Cr$ 13.020,00.
III – Diferença de vencimentos e diárias ao
Escrevente Juramentado, classe "I", Hugo Alfredo
Puhimann, da Terceira Auditoria da 3ª Região Militar
– Cr$ 1.907,10;
IV – Ajuda de custo ao Auditor Clóvis
Beviláqua Sobrinho, da Segunda Auditoria da 3ª
Região Militar – Cr$ 2.250,00;
V) Salário-família ao Escrevente Juramentado
Roberto Salaberry, da Primeira Auditoria da 2ª
Região Militar – Cr$ 250,00;
VI – Telefone da Segunda Auditoria da 2ª
Região Militar – Cruzeiros 5.094,60;
VII – Aluguel de casa da Auditoria da 9ª
Região Militar – Cr$ 14.080,00;
VIII – Material de expediente da Auditoria da
9ª Região Militar – Cr$ 15.001,40.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 235, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, o crédito especial de
Cruzeiros 600.000,00, destinado à aquisição para
a Escola Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa,
Estado de Minas Gerais, de um transformador de
energia elétrica e do equipamento necessário à
sua instalação e proteção, tendo Parecer
Favorável sob nº 197, de 1959, da Comissão de
Finanças.

Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 235, DE 1958
(Nº 4.405-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de
Cruzeiros 600.000,00, destinado à aquisição, para a
Escola Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa, Estado de
Minas Gerais, de um transformador de energia elétrica e
do equipamento necessário à sua instalação e proteção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
cruzeiros), destinado a aquisição para a Escola
Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa, Estado de Minas
Gerais, de um transformador de energia elétrica e do
equipamento necessário à sua instalação e proteção.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos.
Fica facultada a palavra a quem queira dela
fazer uso.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): –
Sr.
Presidente,
recebi,
hoje,

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
projeto.
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do eminente Governador do Maranhão, Dr. Matos de
Carvalho, um telegrama de apêlo, para que a
Bancada daquele Estado, nesta Casa, procurasse o
Sr. Presidente da República, o Presidente do Banco
do Brasil e o Sr. Ministro da Fazenda, a fim de que
seja apressado o financiamento do arroz
maranhense, cuja safra está prevista em 5 milhões
de sacas.
Somos hoje no Maranhão, Senhor Presidente,
grandes produtores de arroz; não temos, porém, uma
organização
como
a
do
glorioso
Estado
sulriograndense, para disciplinar o seu financiamento
e escoamento.
Açoitados por ventos de agonia, entraram no
meu Estado cêrca de 60 mil nordestinos que foram
localizados nos vales úmidos dos Rios Píndaré,
Itapicuru e Mearim e instalados, sabe Deus como,
com os nossos próprios recursos, pois que ali
chegaram uns mortos de fome, outros doentes e a
maioria em completa miséria.
Com o maior esfôrço do Governador e das
autoridades, fomos localizando essa gente,
cumprindo notar que o nordestino que aporta no
Maranhão, quarenta e oito horas depois já dispõe de
instrumentos de trabalho para sua subsistência.
Basta quebrar côco babaçu para conseguir
numerário para prover a sua subsistência e a de
suas famílias.
Com o auxílio de mais essa gente, plantando
em terra fértil, como vales dos rios que mencionei, as
safras de arroz de babaçu, de milho e de algodão
subiram animadoramente, e posso dizer que a safra
de cereais dêste ano é a maior da História do
Maranhão.
Precisamos, porém, Sr. Presidente, de
financiamento não só para colheita como para seu
escoamento.
Se a estrada-de-ferro já dispõe de locomotivas
"Diesel" elétricas que possibilitam o transporte da
safra, há o problema marítimo que anula o benefício.

Sr. Presidente, em nome da Bancada do meu
Estado, formulo apêlo desta tribuna para o Sr.
Presidente da República, o Sr. Ministro da Fazenda e
o Sr. Presidente do Banco do Brasil, a fim de que
ajudem nessa conjuntura os produtores do Maranhão
os quais já declararam de público, em telegramas e
memoriais, que podem fornecer arroz ao Distrito
Federal, vinte por cento mais barato do que o
produzido em outras regiões. (Muito bem! Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
Vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Resolução nº 8, de 1959, que suspende a
execução do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º do
art. 91, da Constituição de Minas Gerais, nos têrmos
de acórdão do Supremo Tribunal Federal (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 212, de 1959).
2 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 144, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 60.000.000,00
para atender às despesas com desapropriações
subordinadas ao Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, tendo Pareceres Favoráveis, sob
ns. 661, de 1957, 126 e 207, de 1959, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
3 – Discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 211, de 1958, que dispõe sôbre a
constituição e administração dos Estabelecimentos
Ministro Mallet (EMM), tendo Pareceres Favoráveis,
sob ns. 199 e 200, de 1959, das Comissões de
Segurança Nacional e de Finanças.
Está encerrada a sessão.

43ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 11 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.

acham-se

Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Muller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (54).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 54 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O
Sr.
Jorge
Maynard,
servindo
de 2º Secretário, procede à leitura da
Ata
da
sessão
anterior,
que,
posta
em
discussão,
é
sem
debate
aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Do Sr. Presidente da República, ns.
74 a 78, acusando e agradecendo o
recebimento das de ns. 26 e 28, do
Congresso
Nacional,
relativamente
à
aprovação de vetos presidenciais, e 31,
36 e 32, desta Casa, sôbre aprovação
de nomes indicados para postos diplomáticos
e para o Conselho Nacional de Economia,
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Avisos
Do Sr. Sebastião Paes de Almeida,
comunicando haver assumido o exercício do cargo
de Ministro de Estado, interino, dos Negócios da
Fazenda.
Do Sr. Ministro da Fazenda, nº 176, nos
seguintes têrmos:
Aviso nº 176.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 164, de 27 de abril
último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do
Requerimento nº 73, de 1959, em que o Sr. Senador
João Villasbôas solicita informações atinentes à
importação de automóveis, tenho a honra de enviar a
V. Exa. cópia doa esclarecimentos prestados a
respeito pela Carteira de Comércio Exterior,
cabendo-me esclarecer que, quanto aos itens 5 e 6
do mencionado requerimento, êste Ministério está
colhendo os dados necessários, para oportuno
encaminhamento a essa Casa do Congresso.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
SUIMP 59/1591-Pt. 14.209

supracitado dispositivo legal), o que satisfaz ao item
1º
do
referido
requerimento,
e
quadro
demonstrativo, em 5 vias – cobrindo o solicitado
nos itens 2º e 3º – das licitações especificas de
divisas para cobertura da importação de automóveis
de passageiros, contendo relação discriminada das
firmas que a elas recorreram, o montante e espécie
das divisas adquiridas em leilões e as respectivas
sobretaxas pelas quais se processaram as
licitações – elementos êsses coligidos pela Carteira
de Câmbio.
3. Com referência ao item 4º do mencionado
Requerimento (de responsabilidade desta Carteira),
remetemos
também
em
apenso
quadro
demonstrativo, em quatro vias, das licenças emitidas
para a importação de veículos automóveis,
amparadas em promessas de venda de câmbio
adquiridas nos leilões específicos determinados pela
Lei nº 3.244, ressaltando, no entanto, não dispor esta
Carteira de elementos para fornecer os números dos
motores dos veículos em questão.
4. Cabe-nos ainda informar a V. Sa. que as
respostas aos itens 5º e 6º, do Requerimento nº
73, de 1959, sómente poderão ser fornecidas
pelas
autoridades
fazendárias
depois
do
desembaraço dos veículos e quando conhecidos
os montantes dos impostos; taxas, armazenagens,
capatazia etc.
5. Escusando-nos, pela demora da resposta –
fora do prazo estabelecido motivada pela coleta de
dados solicitados a diversas agências, valemo-nos
do ensejo para renovar-lhe os protestos de nossa
estima e aprêço.

Em 26 de maio de 1959.
Ilmo. Sr. Chefe do Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda.
1. Anexamos, em devolução, o processo
protocolado nesse Ministério sob o nº 102.095.59,
originado de Ofício nº 164, de 27-4-59, no qual o
Senado Federal solicita informações a respeito do
Requerimento nº 73.59, apresentado na sessão de
SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA
23.459 pelo Senador João Villasbôas, com relação à
E DO CRÉDITO
importação de automóveis, com fundamento no art.
59 e seus parágrafos da Lei nº 3.244, de 14-8-57.
Instrução nº 161
2. A propósito, apraz-nos encaminhar
a V. Sa. quatro vias das Instruções ns.
A Superintendência da Moeda e do Crédito,
161 e 172, baixadas pela Superintendência na forma da deliberação do Conselho, em
da Moeda e do Crédito (regulamentadoras do sessão hoje realizada, tendo em vista o dispor
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to nos arts. 3º, alínea h, e 6º do Decreto-lei nº 7.293,
de 2 de fevereiro de 1945, e em conformidade com o
art. 91, do Decreto nº 42.820, de 18 de dezembro de
1957, resolveu baixar as seguintes normas:
1ª A Carteira de Câmbio do Banco do Brasil
Sociedade Anônima fará realizar licitações
específicas para importação de automóveis de
passageiros de pêso unitário até 1.600 kg (mil e
seiscentos 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 nº 1.807, de 7
de janeiro de 1953;
2ª 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, durante
os primeiros 12 meses;
II – US$ 8.000.000,00 (oito milhões de
dólares), ou equivalente em outras moedas, durante
os 12 meses subseqüentes;
3ª Para o fim de concorrer aos leilões
específicos de que trata esta Instrução, os licitantes
serão classificados em três grupos, a saber:
Grupo A. Constituído pelos fabricantes
nacionais de automóveis de passageiros que,
embora tendo tido seus projetos de fabricação
aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria
Automobilística (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 art. 90 do Decreto nº 42.820, de 16
de dezembro de 1957, outorgados plenamente a
outros fabricantes;
Grupo B. Constituído pelos montadores
de automóveis, cujos planos vierem a ser aprovados
pelo Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, e
assim consideradas as emprêsas que, não
incluídas no item anterior, possuam, como con-

dição sine qua non, à data desta Instrução,
instalações próprias de montagem que lhes
permitam alcançar, em 1958, nível mínimo de
nacionalização (quinze por cento em pêso) exigido
pelo § 3º do art. 91, do Decreto nº 42.820, de 16-1257; e
Grupo C. Constituído por qualquer pessoa
física ou jurídica não incluída nos Grupos anteriores.
§ 1º Os licitantes dos Grupos A e B importarão
os automóveis completamente desmontados (CKD)
com omissões de partes ou peças da produção
nacional, dentro das percentagens de nacionalização
indicadas nos planos aprovados.
§ 2º Para serem incluídas no Grupo B, as
emprêsas interessadas deverão ter seus planos de
montagem aprovados pelo Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas.
4ª Para as importações previstas nesta
Instrução, as promessas de venda de câmbio serão
emitidas para resgate no prazo de três anos, a partir
dos embarques dos materiais.
5ª As licenças de importação para
automóveis de passagetros serão concedidas aos
licitantes de quaisquer dos Grupos, desde que
apresentem à CACEX as respectivas promessas de
venda de câmbio adquiridas nos leilões específicos
de que trata a presente Instrução, não sendo
admitida em qualquer hipótese, a importação de
veículos usados, entendidos como tais os
fabricados em anos anteriores ao de aquisição da
PVC ou, se do mesmo ano, que tenham sido objeto
de utilização.
6ª A Carteira de Câmbio estabelecerá
os lances mínimos para os leilões de cada
Grupo, os quais, em nenhuma hipótese, 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 Garrido Torres, Diretor Executivo.
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SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO sentação à CACEX das respectivas promessas de
venda de câmbio adquiridas nos leilões específicos
Instrução nº 172
de que trata a presente Instrução, não sendo
admitida, em qualquer hipótese, a importação de
A Superintendência da Moeda e do Crédito, na veículos usados, entendidos como tais os fabricados
forma da deliberação do Conselho, em sessão de em anos anteriores ao de aquisição da PVC ou se do
hoje, tendo em vista o disposto nos arts. 3º, alínea h, mesmo ano, que tenham sido objeto de utilização.
6º do Decreto-lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945,
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1958.
e no art. 91 do Decreto nº 42.820, de 16 de
Superintendência da Moeda e do Crédito. –
dezembro de 1957, e considerando a necessidade José Garrido Torres, Diretor Executivo.
de melhor ajustar às suas finalidades os leilões
específicos de câmbio para importação de
Ofício
automóveis de passageiros, previstos no art. 59 da
Lei nº 3.244, de 14-8-57 (Lei de Tarifas), resolveu
Da Câmara dos Deputados, nº 687,
tornar sem efeito a Instrução nº 161, de 28 de agôsto encaminhando autógrafos do
de 1958, substituindo-a pelas normas abaixo:
1ª A Carteira de Câmbio do Banco do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Brasil S.A. fará realizar, na forma prevista no
Nº 19, DE 1959
referido art. 59, licitações específicas para
importação de automóveis de passageiros de pêso (Nº 4.835-E, de 1959, na Câmara dos Deputados)
unitário até 1.600 kg (mil e seiscentos quilos), no
máximo, e valor FOB não superior a US$ 2.300.00
Dispõe sôbre o reajustamento automático das
(dois mil e trezentos dólares) ou equivalente aposentadorias e pensões concedidas pelos
em outras moedas, mediante inclusão de verbas Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões, e
especiais nos orçamentos de câmbio a que se refere pelo Instituto de Previdência e Assistência dos
o art. 12 da Lei nº 1.807, de 7 de janeiro de Servidores do Estado.
1953.
2ª Haverá um único leilão mensal de cada
O Congresso Nacional decreta:
moeda para os licitantes mencionados no referido
Art. 1º Os valores das aposentadorias e
art. 59.
pensões dos Institutos e da Caixa de Aposentadoria
3ª Prevalecerá, para êsses leilões, um ágio e Pensões, bem como os dos benefícios de
mínimo único para cada moeda, representado pela manutenção
de
salários
do
Instituto
de
média aritmética encontrada entre as médias Aposentadoria e Pensões dos Marítimos e do
ponderadas das respectivas categorias geral e Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
especial na semana anterior.
Empregados em Transportes e Cargas, serão
4ª Para as importações previstas nesta reajustados, a partir de 13 de maio de 1958, sempre
Instrução, as promessas de venda de câmbio serão que se verificar, na forma do § 1º dêste artigo, que
emitidas para resgate no prazo de três (3) anos a os índices dos salários de contribuição dos
partir dos embarques dos materiais.
segurados ativos ultrapassem em mais de 15%
5ª
As
licenças
de
importação (quinze por cento) os do ano em que tenha sido
serão
concedidas
mediante
apre- realizado o último reajustamento dêsses benefícios.
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§ 1º O Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio procederá, de dois em dois
anos, à apuração dos índices referidos neste
artigo e promoverá, quando fôr o caso, as
medidas
necessárias
à
concessão
do
reajustamento.
§ 2º O reajustamento consistirá em
acréscimo determinado de conformidade com
os índices, levando-se em conta o tempo de duração
do benefício, contado a partir do último
reajustamento ou da data da concessão, quando
posterior.
§ 3º Para o fim do reajustamento,
as
aposentadorias
e
pensões
serão
consideradas sem as majorações decorrentes
de lei especial ou da elevação dos níveis de
salário-mínimo, prevalecendo, porém, os valores
dêsses benefícios assim majorados sempre que
sejam mais elevados que os resultantes do
reajustamento efetuado de acôrdo com esta
lei.
§ 4º Nenhum benefício reajustado poderá, em
seu valor mensal, resultar maior do que 2 (duas)
vêzes, nos Institutos, e 7 (sete) vêzes, na Caixa de
Aposentadoria e Pensões, o salário-mínimo mensal
regional do adulto de valor mais elevado vigente na
data do reajustamento.
Art. 2º No primeiro reajustamento a ser
efetuado nos têrmos desta lei, considerar-se-ão os
índices de salário de contribuição dos segurados
ativos à data da vigência da Lei nº 3.385-A, de 13 de
maio de 1958, à qual retroagirá o pagamento das
prestações reajustadas.
§ 1º Os aumentos das aposentadorias
e das pensões globais, na primeira aplicação
da presente lei, não poderão ser inferiores,
respectivamente, a 25% (vinte e cinco por
cento) e 12,5% (doze e meio por cento) do
salário-mínimo mensal regional do adulto, vigente
na data aludida neste artigo, na capital do
Estado ou Território em que venha sendo pago o
benefício.

§ 2º No caso de o pagamento vir sendo feito
no Distrito Federal, prevalecerá o salário-mínimo
nêle vigente.
Art. 3º O aumento de despesa proveniente das
alterações dos valores das aposentadorias e
pensões, verificado por efeito desta lei, passará a ser
encargo do Tesouro Nacional, que entregará o
numerário, em duodécimos, mensalmente, às
respectivas instituições.
Parágrafo único. Para efeito do que dispõe
êste artigo, será incluída no orçamento da União a
dotação correspondente aos quantitativos da
complementação das aposentadorias, pensões e
manutenção de salários.
Art. 4º Para cobertura da obrigação atribuída
por esta lei ao Tesouro Nacional, fica elevado para
4% (quatro por cento o aumento das taxas de
previdência previsto na letra c do art. 3º da Lei nº
2.250, de 30 de junho de 1954, devendo o seu
recolhimento ser feito ao Tesouro Nacional,
diretamente ou através dos seus órgãos
arrecadadores.
Art. 5º A licença anual para funcionamento e o
pagamento das subvenções pela União, pelos
Estados e Municípios, a quaisquer emprêsas
vinculadas à previdência social, só serão concedidos
pelas repartições federais, estaduais e municipais
mediante apresentação de prova de quitação das
mesmas com as instituições de previdência social,
ressalvados os acordos previstos em leis, decretos e
portarias.
Art. 6º Estão excluídos do regime da presente
lei os jornalistas profissionais cujas aposentadorias
são reguladas pela Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de
1959.
Art. 7º O Poder Executivo aprovará, dentro de
30 (trinta) dias, contados da data da publicação
desta lei, a tabela dos índices de reajustamento.
Art. 8º As instituições de previdência
social, dentro de 120 (cento e vinte) dias,
a partir da publicação da presente lei,
procederão à estimativa do custo do primeiro
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reajustamento e proporão as medidas necessárias
ao seu complemento, segundo o regime financeiro
da repartição.
Art. 9º O critério do reajustamento
automático, previsto no art. 1º e seus
parágrafos, será aplicado, com as modificações
cabíveis, às pensões concedidas pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado.
Art. 10. As despesas decorrentes da
execução desta lei, até 31 de dezembro de
1959, correrão por conta do saldo da Conta
Especial no Banco do Brasil, de que trata o Decreto
nº 44.172, de 26 de julho de 1958, constituída
do aumento de contribuições determinado para
atender aos encargos da Lei nº 3.385-A, de
13 de maio de 1958, com as aposentadorias
ordinárias.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Legislação Social, Serviço
Público Civil e de Finanças.

ta pelo Serviço de Biometria Médica do Ministério da
Saúde.
Sala da Comissão Diretora, em .. de junho de
1959. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto
Marinho. – Novaes Filho.
PARECER
Nº 220, DE 1959
Redação Final do Projeto de Resolução nº 11,
de 1959, que nomeia para o cargo inicial da carreira
de Taquígrafo candidato habilitado no concurso.
Relator: Sr.
Tendo sido aprovado, sem debate, o Projeto
de Resolução nº 11, de 1959, apresenta esta
Comissão a Redação Final do aludido projeto nos
seguintes têrmos:
Resolução
Nº

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É nomeado, de acôrdo com a
PARECER
alínea c, item 2, do art. 85, do Regimento Interno,
Nº 219, DE 1959
para exercer o cargo de Taquígrafo, classe "N", do
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Carlos
Torna sem efeito a nomeação de Záira Tôrres Pereira.
Sala da Comissão Diretora, em .. de junho de
Ferreira, para o cargo de Auxiliar Legislativo, do
Quadro da Secretaria do Senado.
1959. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto
Marinho. – Novaes Filho.
Relator: Sr.
Tendo sido aprovado, sem debate, o Projeto
PARECER
de Resolução nº 13, de 1959, apresenta esta
Nº 221, DE 1959
Comissão a Redação Final do aludido, projeto nos
seguintes têrmos:
Redação Final do Projeto de Resolução nº 10,
de 1959, que nomeia para cargo inicial da carreira
Resolução
de Auxiliar Legislativo candidata habilitada no
concurso.
Nº
Relator: Sr.
O Senado Federal resolve:
Tendo sido aprovado, sem debate, o Projeto
Artigo
único.
Fica
sem
efeito
a de Resolução nº 10, de 1959, apresenta esta
nomeação de Záira Ferreira para a classe inicial da Comissão a Redação Final do aludido projeto nos
carreira de Auxiliar Legislativo, considerada inap- seguintes têrmos:
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Resolução
Nº
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com a
alínea c, item 2, do art. 85, do Regimento Interno,
para exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe
"J", do Quadro da Secretaria do Senado Federal,
Donase Xavier Bezerra.
Sala da Comissão Diretora, em .. de junho de
1959. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto
Marinho. – Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Comunico aos Senhores Senadores que
estêve ontem em visita ao Senado o Embaixador de
Espanha, Sr. Tomas Suñer Ferrer, para apresentar
despedidas, por ter sido transferido para a República
do Chile, e agradecer tôdas as deferências recebidas
do Senado.
Continua a hora do Expediente.
Há oradores inscritos.
O SR. PAULO FERNANDES: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Paulo Fernandes.
O SR. PAULO FERNANDES (pela ordem)
(*): – Sr. Presidente, está despertando a atenção de
tôda a Nação o impasse surgido nas negociações
que se vêm processando entre o Govêrno brasileiro
e o Fundo Monetário Internacional.
Atendendo à relevância e gravidade da
matéria, era meu propósito dirigir à Mesa, na sessão
de hoje, requerimento convocatório do Sr. Ministro
interino da Fazenda, para prestar, ao Senado, em
sessão secreta, os esclarecimentos que, a meu ver,
se fazem necessários e urgentes.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Consultaria V. Exa., Sr. Presidente, se
poderia eu ficar dispensado dessa formalidade
regimental, atendendo, como disse, à gravidade e
relevância do assunto, incumbindo-se então a
própria Mesa de endereçar o convite ao Sr.
Ministro interino da Fazenda, para que S. Exa.
aqui comparecesse, com a possível brevidade,
e em sessão secreta, esclarecesse os Senhores
Senadores sôbre matéria que reputo da
mais
alta
importância
para
a
economia
nacional.
Essa a minha Questão de Ordem. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em resposta à
Questão de Ordem formulada pelo nobre Senador
Paulo Fernandes, declaro que em face do que
estabelece a Constituição e o nosso Regimento,
qualquer Senador poderá requerer a presença do
Ministro
no
Senado,
para
esclarecimentos
que julgue necessários, especificando, quando julgar
necessário,
em
sessão
secreta.
Deferido
requerimento, o Sr. 1º Secretário entrará em
entendimento com o Titular convocado, marcando,
êste, dia e hora para o seu comparecimento.
Peço ao nobre Senador Paulo Fernandes
envie à Mesa requerimento nesse sentido.
O SR. PAULO FERNANDES: – Obrigado a V.
Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mem de
Sá, por cessão do nobre Senador Lino de Mattos,
primeiro orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte discurso):
– Sr. Presidente, Senhores Senadores:
Com o mínimo de comentários sem a
menor novidade, proponho-me a reunir, para
comodidade do Sr. Presidente da República e
de V. Exas., sifras, dados e notícias que a imprensa
tem divulgado, numa espécie de aide-memoire,

– 268 –
a ser lido e meditado à luz das advertências que o
Senador Mangabeira, dignificando esta Casa, dirigiu
recentemente à Nação.
Tais elementos demonstram que, não obstante
os esforços do Sr. Lucas Lopes, a cujo patriotismo e
compenetração rendo homenagem na hora em que
sua dedicação aos deveres do cargo lhe pôs em
risco a própria vida, não melhoraram, antes
enegreceram, as condições econômicas, financeiras
e sociais da conjuntura brasileira.
As emissões prosseguiram no mesmo ritmo de
vertigem que o Ministro se propunha a romper.
Quatro meses vencidos do ano em curso, atingiu o
meio circulante a 124,1 bilhões, mais 4,3 que em 31
de dezembro de 1958, apesar do recolhimento de 3
bilhões em janeiro. Mostra isto: – a) que de fevereiro
a começos de maio foram lançados à circulação
nada menos de 7,3 bilhões, com a média mensal de
2,4; b) que o esquema dos limites máximos de
expansão monetária traçado no Programa de
Estabilização, foi completamente superado. Prefixara
êste, para maio último, o limite máximo de 105,7
bilhões – menos 18,4 que o verificado. Os 124
bilhões a que já atingimos superam em um bilhão e
meio a cifra mais alta que o esquema admitia em
todo o ano.
Continuemos. A execução do orçamento,
inobstante o plano de economia, registrou, no
primeiro quadrimestre, um deficit que se estima
superior a 14 bilhões, mais grave que o verificado em
igual período de ano passado (cêrca de 12 bilhões).
Assim, como em seus 3 primeiros anos o govêrno
Kubitschek somou saldos negativos de 90 bilhões,
nada faz crer que ao fim do quarto o deficit
acumulado seja inferior a 120.
Falhando as previsões referentes ao equilíbrio
orçamentário, ruíram as relativas à expansão do crédito
para o Tesouro Nacional, havendo êste, consoante
relatório recente, nos primeiros meses do ano, absor-

vido 90% dos empréstimos do Banco do Brasil, em
montante superior a 30 bilhões.
Em conseqüência dêstes e outros fatôres, o
custo de vida no Distrito Federal bateu novo
recorde, subindo 19,3% de janeiro a abril de 1959,
enquanto o custo de alimentação se elevou em
24,4%.
Ainda
que
os
últimos
quadrimestres
assinalem, portanto, substancial melhoria – evitando
que no ritmo atual, a majoração alcance a 53% no
ano corrente – bem é de ver quão desalentadoras
são as perspectivas.
A verdade, que ninguém desconhece, é que
os preços subiram e continuam subindo. Há três
anos e meio, o Sr. Presidente da República promete
que os vai estabilizar, senão baixar. Periòdicamente,
cada vez que a maré montante levanta greves e
protestos, S. Exa., renovando o estoque de seu
otimismo, formula novos juramentos e reforça velhas
seguranças. Os preços não mais subirão; vão parar,
vão cair. Assim tornou a dizer, com ênfase e
compenetração que a muitos impressionou, poucos
meses faz. Reuniões se sucederam, então, estudos
e relatórios foram preparados, órgãos múltiplos
mobilizados, para a preparação de um plano
definitivo de combate à carestia, afirmando-se, por
fim, que tôdas as providências assegurariam, em
breve, em todo o País, abastecimento farto a preços
razoáveis. Baldado afã. Embora se hajam convocado
os melhores elementos humanos para sua execução,
a bulha do noticiário inicial murchou e até o peregrino
projeto de um novo super-órgão de salvação foi
pôsto no gêlo, preferindo-se a prorrogação pura e
simples da melancólica COFAP. E o feijão subiu a 40
cruzeiros o quilo – dado suficiente para resumir uma
realidade, num povo em que o feijão sempre foi a
comida do pobre.
Não é só. Concorrendo para a inflação e o
quadro das angústias, ameaçando, fretando e sufo-
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cando o esfôrço do desenvolvimento econômico
nacional, nossa capacidade de importar – cada vez
mais exigida, cada ano mais decresce, anulada pela
queda nas receitas das exportações e pelos deficits
da balança de pagamentos. No ano passado, a
duras penas arrebanhamos 200 milhões de dólares
dos bancos e organismos americanos, e estamos
agora, de chapéu na mão, novamente correndo a
finança internacional para obter mais 300 milhões
com que tapar o rombo atual. Os compromissos no
exterior sobem de mês a mês e já perfazem 2
bilhões e 400 milhões de dólares, cada vez mais o
Govêrno saca sôbre o futuro, transferindo
responsabilidades, e cada vez são menos
animadoras as previsões. Enquanto o comércio
internacional cresceu em 75% nos últimos vinte
anos, o do Brasil caiu 15%. O café segue a sua via
crucis e a diversificação e expansão das demais
exportações continuam, como a rubiácea, tema
perene de discursos, conselhos e admoestações.
Em conclusão, o Estado de insolvência do
Brasil já se fêz conhecido e proclamado até no
extremo oriente. Estamos universalmente cobertos
de fama.
Pressões inflacionárias internas e externas,
deficits
nos
orçamentos
e
nas
balanças
internacionais – nos dois primeiros meses dêste ano,
compramos mais 15 milhões de dólares do que
vendemos – preços dos bens importados em
ascensão, como em ascensão os custos internos,
tudo leva ao que mostramos e insistimos em
demonstrar. A não se tomarem medidas drásticas e
da maior severidade, os preços continuarão a
crescer e com êles as tensões populares e a
agitação social, cujo desfecho sombrio se torna cada
semana mais visível.
Vejam V. Exas. que, depois do alarmante
episódio de Niterói, em menos de um mês decorrido,
tivemos nova greve nos ônibus desta Capital e
ameaçados estivemos de outra, envolvendo todo o
pessoal da Light.

Solucionadas, o carioca sofrerá, em breves
dias, aumentos substanciais na tarifa dos
transportes coletivos: 40% nos ônibus e lotações,
ignorando-se ainda o dos bondes, além dos que
se estudam para gás, luz e telefone. O do leite, já
está à vista, como à vista o dissídio dos
comerciários desta cidade, que pleiteiam 25% de
aumento no salário. E a inquietação gera a
violência. Por isto, já esta semana, novas
depredações nos subúrbios da Central ocorreram
porque os trens se atrasaram, bem revelando que
o clima de Niterói não se desfez nem se desfará.
Em São Paulo, na Santos-Jundiaí, a majoração
dos fretes determinou comoção popular em
Caieiras, havendo a primeira tropa policial,
impotente para restabelecer a ordem, fraternizado
com o povo. No mesmo Estado, anuncia-se greve
dos marítimos em Santos, enquanto a dos
portuários, na mesma cidade, se prolonga há
quase dois meses. Em conseqüência, o
transporte rodoviário de mercadorias essenciais,
para o Nordeste e o Norte, cresceu em 30%, com
a fatal majoração dos fretes e, portanto, dos
preços. No Recife, fala-se numa greve rodoviária
que irá paralisar todos os transportes, em
protesto contra a alta das peças, pneus e
oficinas. Aqui no Rio, 4 mil trabalhadores dos
estaleiros do Lóide e da Costeira entraram em
parede. E em Belo Horizonte, a redução violenta
do suprimento de fôrça e luz – que se registra,
por estranha coincidência, depois do Govêrno do
Sr. Juscelino Oliveira, que, como se apregoa, foi
todo baseado no binômio "energia e transportes"
– na Capital Mineira, dizia, a falta de eletricidade
agita a população, perturba a vida urbana e
ameaça de redução de trabalho e desemprêgo,
comércio e indústria.
A
situação
do
Nordeste
se
faz
cada vez mais explosiva. Os bispos se
reúnem para trazer à Nação o clamor de uma
região que de há muito, por fatôres conheci-
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dos, incuba todos os fermentos para as soluções do
desespêro, ainda que as "Ligas de Camponeses"
não encerrem a periculosidade que muitos lhe
atribuem ou não vivam da inspiração comunista que
outros lhe emprestam.
Em São Paulo e Paraná, porém, sem ligas
nem influências marxistas, são as associações rurais
que, em plena revolta contra o tratamento
dispensado à lavoura, ameaçam bloquear estradas e
aeroportos, promover greve geral e recusar
pagamento de impostos, falando sem subterfúgios
numa Nova Inconfidência, se não virem atendidas
suas reivindicações.
A própria indústria automobilística, doutra
parte, pôsto que bafejada por todos os estímulos
oficiais, mais cedo do que se poderia imaginar,
começa a sentir temores, ante a necessidade de
financiamentos cujas proporções nossa economia
jamais imaginara.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A mania de
grandeza do nosso Presidente não podia deixar de
resultar
nessa
conseqüência.
Procurando
industrializar o Brasil a trouxe-mouxe, sem preparar
o terreno e, sobretudo, sem pensar no consumo
indispensável ao aumento desproporcionado da
indústria automobilística, preparou um verdadeiro
desastre para quem vinha empregar capitais no País.
lnfelizmente não são êles estrangeiros e sim nosso,
na sua maioria. O resultado será – Deus permita me
engane – um fracasso de proporções imprevisíveis.
Apesar de tudo, há, neste País, quem se admire de o
Govêrno e os bancos norte-americanos não
quererem emprestar-nos mais dinheiro. Todos vêem
que o Brasil ou, pelo menos, seus Governantes, não
se preocupam com as condições financeiras da

Nação; cometem tôda sorte de maluquices e ainda
querem que os Estados Unidos tampem os rombos
do nosso Tesouro e da nossa economia.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido ao
veemente e justo aparte de V. Exa. Falava eu que a
indústria automobilística começa a sentir temores, e
acrescento: Nasceu e cresceu em ritmo sem
precedente. É aplaudida e louvada, não obstante os
escândalos que, à sombra das iniciativas honestas,
os negocistas realizam, com lucros fabulosos, em
detrimento de uma Nação indefesa. Percebe-se
agora, entretanto, embora fôsse de prever-se desde
o início, que tão numerosos empreendimentos, num
gigantismo que entusiasma e assusta, empregando
dezenas de milhares de homens e faturando
dezenas de bilhões de cruzeiros, tem fome de
mercados e de financiamentos, para a produção,
para o comércio e consumidores. Posta em ação a
engrenagem não mais pode parar, mas sua fornalha
reclama um volume de combustível que nos falta
para as demais atividades e setores econômicos. A
usura, por tudo isto, floresce e se torna ostensiva,
anunciada nos jornais, em percentagens que só a
inflação, os negócios escusos ou o desespêro
comportam.
As autarquias de previdência, falidas, como é
caso frisante o IAPETC, deixam de pagar
míseras pensões, por meses a fio, levando os
infelizes, como sucedeu faz pouco, ao desatino de
depredarem
o
prédio
de
uma
delegacia
regional. Êste mesmo Instituto não põe em
funcionamento um hospital há muito concluído na
Bahia, per falta de recursos, como, pelo mesmo
motivo, suspende serviços essenciais de assistência.
O IPASE não paga aos aposentados o abono de
30% que a lei lhes concedeu. Por falta de
dinheiro. Mas êstes mesmos Institutos estão
dispendendo 4 bilhões e 700 milhões de cruzei-
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ros, para a construção de edifícios em Brasília
que, na quase totalidade, não se destinam a seus
associados. Para os associados, nem casas, nem
pensões, nem assistência. Para Brasília, bilhões.
As viúvas, os velhos, os doentes, precisam ser
patriotas, sonhar com a grandeza do futuro,
penetrar-se do espírito de pioneirismo daqueles
que, em seus palácios, em seus lotes, de
graça, em suas chácaras opulentas, em
aviões e helicópteros, se sacrificam por
Brasília...
Para o objetivo de meu discurso, êste pequeno
apanhado é suficiente. Os dados e os fatos
comprovam o que todos sentem e sabem: que a
situação se vai tornando insustentável. Com a alta
incessante do custo de vida, os assalariados
reclamam incessantemente melhor pagamento. Não
têm outra finalidade as greves ocorridas, as que
estão em curso, as que se anunciam e as que estão
por vir. A greve tornou-se a normalidade do Brasil.
Sessenta e duas em quatro meses, em São Paulo,
informa o Senador Padre Calazans; 15 por mês, uma
de dois em dois dias. Pràticamente, nunca estamos
sem uma, maior ou menor, mais ou menos perigosa.
A inflação absorve, cada vez mais ràpidamente, as
ilusórias vantagens dos reajustamentos de salários.
E, então, outros são reclamados. Porque o custo de
vida sobe de elevador, enquanto os salários se
arrastam penosamente pelos degraus da escada.
Conclusão previsível, certa e inevitável, se as coisas
e a política governamentais continuarem como vão: –
dentro de um ano, o último aumento do saláriomínimo e conseqüentes reajustamentos nos demais
estarão ultrapassados. O abono de 30% aos
servidores públicos, concedido em janeiro, dentro de
poucos meses, no andar da carruagem, ficará
anulado. E eu peço aos eminentes colegas que
imaginem o quadro que se prepara, se antes do
término de 1960, novos salários aos trabalhadores e

novos reajustamentos ao funcionalismo civil e militar
imperiosamente tiverem de ser conferidos. De
galopante, que já é, a inflação se tornará alucinante.
Agravada a situação com a queda das exportações,
o aumento dos deficits da balança internacional, a
falta de divisas para importar, a fome de importações
para a indústria e a exasperada necessidade de
financiamentos, mais a agricultura e os transportes
em desamparo, as eleições presidenciais se
processarão – se até lá chegarmos – em ambiente
social insuportável. Acontece, porém, que os têrmos
políticos desta sucessão estão sendo armados da
maneira mais perigosa possível. Como se as cisões
militares já não fôssem alarmantes e as paixões
partidárias extremadas, prepara-se, com requintes
de insânia, a exasperação de uma luta de ódios
irrefreáveis. Cuida-se, ao que tudo indica, de
fomentar uma campanha eleitoral a ser alimentada,
de uma parte, com o antagonismo entre militarismo e
civilismo, e, de outra, a oposição mais falsa, mais
absurda e funesta que se poderia conceber: a de
"nacionalistas" versus "entreguistas". Veja, Sr.
Presidente, que ainda não oficializadas as
candidaturas pelos grandes partidos, já em comícios
preliminares para o lançamento delas, os oradores
se extremam em violências, condenando como
traidores da Pátria, vendidos e infames os seus
antagonistas.
Somada aos fatôres da crise econômica e
financeira, a campanha eleitoral se pronuncia em
têrmos de guerra intestina em que, uma das facções
pretende monopolizar o patriotismo e preconiza, por
isto, o extermínio dos calabares que integram a
corrente oposta, enquanto esta outra, revidando com
não menor virulência, atribuirá aos adversários todos
os vícios, a começar pelos da falência e do
despotismo militar.
Não precisa dizer mais para lembrar o que
sabem todos.
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As condições sociais, econômicas e políticas
desta sucessão presidencial mostram-se as mais
graves da história republicana. Confrontadas com
elas, pálidas e anódinas aparecem as que, faz 30
anos, aluíram a primeira República.
Admitamos, porém, em extremo de otimismo,
que o arcabouço resista, as eleições se realizem e o
candidato eleito seja empossado. Será um vitorioso
em face de um País vencido. Mais que nunca caberá
repetir Machado de Assis, dizendo que a êste
vencedor, as batatas. Talvez nem batatas.
Encontrará uma nação dividida pelo rancor e pelo
ressentimento,
um
povo
envenenado
pela
demagogia, homens e partidos vilipendiados, classes
armadas mais que nunca cindidas, os dominantes
esmagando os dominados, mas os temendo;
sobressalto,
insegurança
e
perturbações
generalizadas, em meio a uma situação que
reclamará, para a sobrevivência do País, as medidas
mais drásticas e severas e, portanto, impopulares, de
recuperação de sua economia e suas finanças.
Sr. Presidente. Fala-se demais, nos dias
correntes, em nacionalismo, como chave para o
desenvolvimento e a independência do Brasil.
Desejaria eu que êste excesso de nacionalismo
produzisse um mínimo de patriotismo, daquele velho
e perene sentimento que galvaniza a união de todos
os esforços e heroísmos quando um perigo externo
ou interno ameaça a integridade e o futuro da Nação.
Que estamos em face de um tal perigo, só um cego,
e o maior dos cegos, deixará de ver. Os que se
obstinam a não enxergá-lo, hoje, enquanto é tempo
de conjurá-lo, certamente o terão de ver muito cedo,
ainda que estejam na lonjura de Brasília ou nas
alturas dos grandes aviões, percebendo então,
como sempre tarde demais, que a casa não
estava apenas iluminada, mas em fogo. E a casa,
nobres colegas, esta casa é o Brasil. A casa divi-

dida e, por isto condenada, de que falam as
escrituras. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado).
Durante o discurso do Senhor Mem de Sá, o
Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da Presidência,
assumindo-a o Senhor Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho,
segundo orador inscrito.
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Vivaldo Lima, terceiro orador inscrito.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente e Senhores
Senadores. Ouro Prêto, no prefácio de seu
precioso e histórico depoimento. – A Marinha de
Outrora – diz que êsse depoimento "refere-se a
uma das épocas mais angustiosas e mais
brilhantes da história pátria – à da luta ingente,
que sustentamos contra Lopez, no correr dos
anos de 1864 a 1870", e, mais adiante, classifica
essa época como de altos cometimentos e
sacrifícios enormes, que revelaram ao mundo a
pujança dos recursos materiais do Brasil, o valor,
a abnegação, a tenacidade de seus soldados e
marinheiros".
Convencido do acêrto das palavras daquele
eminente homem público do passado e tendo em
mente conceito do grande Calógeras sôbre a
incompreensão de nossos problemas militares de
terra e mar por parte de muitos de nossos homens
públicos, é que não posso calar-me no ensejo de
mais um aniversário da memorável batalha de
"Riachuelo", decisiva de molde a permitir as
operações do exército aliado, o qual levou de
vencida o inimigo de então.
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Calógeras, estudando as classes armadas,
com sua clarividência de estadista, pregou que "uma
única política é possível e aconselhável a bem do
País: compreensão mútua entre civis e militares;
cordialidade na colaboração; ingerência esclarecida,
altruísta e competente, em grau crescente, por parte
dos homens públicos estranhos à farda". Essa
política, pregada há anos, continua atual, continua a
única possível e a única aconselhável.
Atravessam-se dias difíceis em que a cada
hora se há que equacionar e solucionar os mais
díspares, os mais importantes e os mais vitais
problemas do País.
Vive-se em plena luta pelo desenvolvimento e
afirmação do Brasil como potência. Amanhã,
seremos cem milhões de brasileiros que merecem
ter por pátria uma potência atlântica que, desde já,
temos por dever, alicerçar em bases sólidas e
duradouras.
Daí, meu empenho em celebrar a data – 11 de
junho – data naval, em que se comemora uma vitória
conquistada com o sangue valoroso de nossos
marinheiros.
Riachuelo é um elo a ligar três marinhas – a
que venceu no passado, a que venceu no presente,
na gloriosa ação naval do Atlântico Sul da última
guerra, e a que se prepara para porfiar no futuro.
Nação atlântica, com oito mil e quinhentos
quilômetros de litoral, com um apreciável e crescente
tráfego marítimo – não pode o Brasil dormir à sombra
dos coqueiros, que adornam nossas lindas praias.
Se estamos em pleno desenvolvimento
industrial, se estamos revivendo o feito épico de
nossos bandeirantes, integrando fisicamente ao
País uma vasta região que deve sua ligação à
Armada do passado, cujas naus esquecidas – a
história sociológica do papel da marinha na
unidade nacional ainda está por ser escrita –
transportaram
as
fôrças
que
venceram
os
insurgentes
separatistas;
se
estamos

diplomàticamente
projetando-nos
no
cenário
mundial, como uma voz que já tem que ser ouvida,
não podemos esquecer nossa Marinha, o
instrumento primeiro da política internacional, a
guardiã vigilante de nossas costas e a defensora
constante de nosso comércio marítimo – o sangue
da vida nacional.
É lugar comum dizer-se, hoje, que uma
Esquadra não se improvisa. Hitler que ergueu a
maior máquina militar dos últimos tempos não
conseguiu uma fôrça naval à altura de seu poderio
militar. O êrro de Goering derrotou Doenitz. A derrota
de Doenitz foi a perdição da combativa Alemanha.
Essa lição da história – páginas não apenas
lidas, mas vividas, sentidas e choradas, pois atingiu
em cheio inúmeros lares brasileiros – não pode ser
desprezada, para que paguemos no futuro preços
altíssimos por êsse desprêzo.
Hoje comemoramos, Sr. Presidente, mais
um aniversário da vitória de Riachuelo.
Reverenciamos a memória de todos os bravos
que ali tombaram heròicamente entre os quais
Barroso, o Almirante incomparável, e Marcílio
Dias, o marinheiro inexcedível, síntese perfeita da
alma do navio, do espírito da Esquadra; a mesma
alma e o mesmo espírito que ainda hoje vibram e
palpitam em nossos atuais barcos de guerra. É a
tradição naval, essa mística que atravessa
séculos e enrijesse nossos marinheiros e nossos
oficiais, que mantém nossa Marinha sempre
devotada a seu serviço, olhando sempre para o
mar largo, espreitando o inimigo que possa vir do
oceano – confiante e tranqüila, com as costas
voltadas para a terra defendida por seus irmãos
de armas – o glorioso Exército e a indômita
Aeronáuttica.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. NIVALDO LIMA: – Com prazer ouvirei
o nobre representante do Partido Republicano.
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O SR. MENDONÇA CLARK: – Estou ouvindo
com muita atenção as palavras do nobre colega com
relação à nossa gloriosa Marinha de Guerra, na data
de hoje. Em nome do Partido Republicano, no do
nobre Senador Attílio Vivacqua, ausente, e no meu
próprio,
expresso
nossa
solidariedade
à
manifestação de Vossa Excelência.
O SR. VIVALDO LIMA: – Agradeço o aparte
muito honroso de V. Exa. Figurará nestas
desataviadas linhas como prova do patriotismo dos
representantes do Partido Republicano nesta Casa.
Glória, pois, aos marinheiros que viveram
Riachuelo e entraram para a História. Glória a Pedro
Afonso, o heróico capitão que, comandando o
destacamento do Exército, a bordo do "Parnaíba", foi
imolado juntamente com destemidos marujos. Glória
a todos que legaram feitos para engrandecer e
agigantar a Marinha do Brasil!
Creio, entretanto, Sr. Presidente, que, além
de louvar e reverenciar heróis do passado e de
glorificar e enaltecer a Marinha eterna, se torna
necessário que se faça mais alta a minha voz e
mais calorosas as minhas palavras – como são
as dos marinheiros em ocasião de tempestades –
para advertir e alertar tôda a Nação de que nossa
sobrevivência, hoje, na era atômica, ainda muito
depende da Marinha, ainda muito depende do
mar, dêsse "grande avisador que Deus pôs a
bramir junto às nossas costas".
Escutemos as advertências de nossos
maiores, confiemos nas experiências dos povos que
sofreram e pagaram caro pelo sofrimento e
previnamo-nos para os próximos temporais.
Com os olhos voltados para o passado e com
nosso patriotismo prescrutando os tempos incertos
do futuro, unamo-nos, acima dos partidos, em prol
do ideal comum de segurança de uma grande na-

ção e de seu valoroso povo, dando ao Brasil os
recursos que o possibilitem a ter uma Esquadra que
o salvaguarde dos grandes males que possam advir.
Unamo-nos todos, repito, sem distinção de
partidos, para que possamos vir a ter nossa bandeira
sulcando os mares protegida pelos poderosos barcos
alados, que são e apanágio, a fôrça e a expressão
concreta das Marinhas de hoje, já que "um povo, um
ser humano, nada suporta com mais dificuldade do
que a permanente insegurança", na concepção de
um Stefan Zweig, o primoroso e saudoso escritor,
que para aqui veio e aqui morreu com as amarguras
dêste pensamento, sentindo em sua própria carne
todo o drama, tôda a tragédia dos povos fracos e
desguarnecidos. "Ao que parece – já dizia George
Gray – o homem só aprende na adversidade"...
A adversidade, Sr. Presidente, ai está, e está
batendo com insistência a nossa porta, que ela não
force a entrada e não penetre casa a dentro, de
surprêsa, uma surpresa, contudo, que aos mais
avisados não surpreenderá!
A data de hoje, Sr. Presidente, faz voltar para
a Marinha de Guerra tôda a profundidade do que
disse o grande pensador, pois através dela, forte e
invencível, guardando diuturnamente os nossos
mares, jamais soltaremos aquêle brado de
insegurança!
Pensemos, acima de tudo, na sobrevivência e
na grandeza do Brasil.
Lembremo-nos da célebre frase de Talleyrand
e aplicando-a à nossa pátria, repitamos: neste caso,
também não servimos a partidos, servimos, isto sim,
com tôda a fé e lealdade, ao nosso Amado Brasil!
Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. (Muito
bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, nos
têrmos do Regimento Interno, no exercício de Líder da
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Maioria, o nobre Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, o eminente
Senador Mem de Sá proferiu, nesta sessão, discurso
relacionado com a apreciação da conjuntura
nacional, segundo as perspectivas da realidade que
se apresenta e se observa pelos instrumentos que
cabem a S. Exa., os quais se ajustam, naturalmente,
à sua integração nas hostes de oposição ao Govêrno
atual.
Se apreciarmos, no entanto, a análise do
ilustre representante do Rio Grande do Sul, veremos
que S. Exa. cometeu graves injustiças contra os
dirigentes do Brasil, que têm deflagrado um
movimento de expansão progressiva em favor da
emancipação econômica e política do País soberano
e livre em que vivemos.
Todos conhecem a situação do Brasil, há
poucos anos eminentemente exportador de matériasprimas e importador de produtos manufaturados,
ante uma conjuntura internacional que crescia
ameaçadoramente.
O Presidente Juscelino Kubitschek está
cumprindo, sem dúvida, o programa que a opção que
defrontou lhe impôs, sem o deferimento dos prazos
longos que alguns entendem deveriam ser atendidos
por S. Exa. É o fenômeno devido ao impacto
verificado na órbita internacional, quando a superprodução do café em vários países, na arremetida de
exportação que todos desenvolvem no sentido da
sobrevivência interna, têm trazido para o Brasil
situações aflitivas no cotejo extraordinário e no
sistema agressivo da política comercial de nossos
concorrentes.
A política do café tem mais de trinta anos
de execução no Brasil. Há muito se praticam
erros; e dêles não se podem libertar os ad__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ministradores,
porque
os
concorrentes
internacionais seriam favorecidos por outro
sistema político-econômico que porventura
adotássemos.
Além disso, certas práticas políticas e
administrativas empregadas pelo Congresso
Nacional, de aumentos salariais e favores a
classes e de servidores públicos, têm onerado o
Orçamento Federal num quantum superior, hoje,
a sessenta e cinco bilhões de cruzeiros,
anualmente.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com todo
o prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Os reajustamentos
salariais dos funcionários são conseqüência, e não
causa, da inflação. Lembro, mais, a Vossa
Excelência que não é o Congresso Nacional, como
V. Exa. diz; é o Congresso Nacional em colaboração
com o Poder Executivo.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com o
Poder Executivo; nem poderia ser de outra
maneira.
O SR. MEM DE SÁ: – Mais; é o Poder
Executivo, só êle, quem reajusta os salários dos
trabalhadores privados, que têm influência
inflacionária, em seus efeitos, muito mais grave do
que o reajustamento dos funcionários.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Evidentemente o aumento salarial constitui impacto
no custo de vida, mas também é causa da majoração
do custo de vida...
O SR. MEM DE SÁ: – Claro. É o círculo
vicioso.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – ...porque,
através dessas concessões, nós adotamos um
sistema de financiamento do consumo, trazendo
para a circulação obrigatória e integrando
na disponibilidade da moeda fiduciária, aumen-

– 276 –
tando, por conseguinte, os meios de pagamento, um
maior vulto de dinheiro dentro daquela norma
intransponível de que a maior procura traz, como
conseqüência, um aumento do preço das utilidades.
O SR. MEM DE SÁ: – É o círculo vicioso que
cumpre ao Govêrno conter.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É um
circulo vicioso; mas Vossa Excelência verifica que
também temos responsabilidade nessa oneração do
Orçamento Federal e, especialmente, no aumento do
custo de vida. Devo acentuar ao eminente colega,
representante ilustre do Rio Grande do Sul, que, na
Câmara dos Deputados, fui o único representante do
povo que votou contra o aumento dos vencimentos e
salários, advertindo, em voto escrito, em 6 de maio
de 1955, que a conseqüência seria a que está sendo
apreciada por todos os Membros do Congresso: uma
conjuntura que marcha para o que os sociólogos
denominam endemoniamento do ecumene, porque é
a conseqüência natural do impacto que se
desenvolve em favor apenas de grupos sociais, em
detrimento da coletividade em geral.
As Mensagens que, em primeiro lugar, deram
os aumentos de vencimentes para civis e militares,
foram do Govêrno que antecedeu ao do Presidente
Juscelino Kubitschek, e aprovadas no seu Govêrno.
Alteradas substancialmente, concedidos favores
outros, contra a orientação do DASP, êste foi
criticado violentamente, por procurar conter a onda
de emendas que, adotadas pelo Congresso
Nacional, oneraram terrìvelmente o Orçamento
Federal.
Devemos reconhecer que os graves riscos
a que alude o eminente Senador Mem de Sá
poderão ser conseqüência imediata dessas
concessões do nosso paternalismo, sempre pronto,
na falsa liberalidade que nos marca e qualifica,
em atender a reivindicações de quaisquer

grupos. Damos muito; mas não apreciamos, como
deveríamos, de maneira restritiva, com os olhos
postos no bem da coletividade e no nosso, também,
essas solicitações que são, igualmente, um êrro de
apreciação da conjuntura nacional.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência outro aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
muito prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Desejo fazer duas
observações. A primeira, é a de que a solução de
V. Exa. seria a do sacrifício exclusivo dos
trabalhadores e assalariados, os quais não
deveriam ter qualquer reajustamento, enquanto a
inflação prossegue.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa.
concedeu algum benefício aos funcionários e
assalariados, dando-lhes êsses aumentos? Deu dez
e tomou cem.
O SR. MEM DE SÁ: – O Govêrno é quem
tem dado dez e tomado cem. Concedeu sessenta
por cento de aumento no salário-mínimo,
enquanto o Congresso deu apenas trinta por
cento aos funcionários. Segunda observação: leia
V. Exa. o último número da "Conjuntura
Econômica", do mês de maio. O Correio da
Manhã, publica, hoje, em seu editorial, uma
crônica sôbre êsse estudo. Nela se evidencia que
os funcionários dos padrões "N" e "O"
estão, hoje, em muito piores condições do que
em 1914.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Então, V.
Exa. concorda com a minha tese.
O SR. MEM DE SÁ: – O estudo é feito nesse
longo período de quarenta anos, e mostra, com
dados estatísticos irrefutáveis, que o salário real dos
funcionários de padrão "N" e "O", é, hoje, menor do
que em 1914.
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
V.
Exa.,
por
conseguinte,
demonstra
haver efetivamente uma relação de causalidade
entre as majorações salariais e o custo de
vida...
O SR. MEM DE SÁ: – Mostrarei não haver
êsse liberalismo de que V. Exa. falou.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – ...e que
está de perfeito acôrdo na demonstração de que
deveria ter havido uma contenção nessas
reivindicações que nada solucionam.
Assim, se o Sr. Presidente da República
solicitar determinada medida ao Congresso
Nacional, nós estaremos com a obrigação de
examiná-la para darmos solução adequada aos
problemas que nos são submetidos. Portanto, a
crítica que se faz ao Govêrno da República,
inflete contra nós outros que colaboramos para
essas concessões.
Nós, que pretendemos criticar a conjuntura
atual, deveríamos fazer um exame de consciência
para uma verificação perfeita de como agimos no
passado, na solução dêsses problemas; se os
analisamos com eqüanimidade ou se os deferimos
com o intuito preconcebido de criar situações difíceis
para o Govêrno.
O SR. MEM DE SÁ: – Quem cria situações
difíceis é o próprio Govêrno.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Isto na
opinião de V. Exa., que tem perspectiva unilateral
dos problemas nacionais.
O SR. MEM DE SÁ: – E V. Exa. tem a
perspectiva multilateral.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Na
opinião de V. Exa., que se irrita apenas com as
pequenas críticas, demonstrando que é bom crítico,
mas não sabe receber sequer a defesa de quem é
acusado.

O SR. MEM DE SÁ: – Não. Quero mostrar que
se a tenho unilateral, V. Exa. não a tem menos.
O SR. PADRE CALAZANS: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
prazer.
O SR. PADRE CALAZANS: – Estou ouvindo o
discurso de V. Exa. e me impressionei pelo lado em
que Vossa Excelência demonstra que há
culpabilidade dos Senhores Senadores – digamos,
do Congresso – ...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Há
culpabilidade de todo o Govêrno, com seus três
Poderes.
O SR. PADRE CALAZANS: – ...em não ter
feito uma contenção em determinadas liberalidades
a que V. Exa. chamou de paternalismo, ao referir-se
principalmente à parte dos aumentos, enfim, daquilo
que diz respeito ao salário. Ao ouvir essas palavras,
penso nas que ouvi de eminente pensador filósofo,
sociólogo canadense – Bechaignon – nas vésperas
da última guerra. Quando indagava dêle se a Itália
entraria ou não na guerra – estávamos em
princípios de setembro de 1939, isto é, mal
rebentara a guerra – respondeu-me, numa previsão:
"Entrará, Padre, e não haverá remédio para a Itália,
ela fêz o que não podia ter feito, e o povo está na
miséria. Entrará nessa guerra para vencer com a
Alemanha e se abastecer com o ouro da França e
da Holanda; ou entrará para perder e ser salva por
outras Nações". Não entendo – vejo-o claramente
no cenário brasileiro – como podemos apelar para
uma contenção de mesa, quando o povo está na
miséria. Há dias, no Hospital Santa Rita, em São
Paulo, junto a um enfêrmo que para lá fôra e
morrera, o Diretor disse-me "Padre, desdobrei a
conta em três parcelas porque, mesmo cobrando o
mínimo, ela engole seis meses de salário". Essa é a
realidade profunda, do Amazonas ao Rio Gran-
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de do Sul. Não há, portanto, possibilidade de
qualquer contenção, a não ser que se tenha perdido
a noção da dignidade humana; e não há porque, em
primeiro lugar, estão os direitos do homem: morar,
vestir, comer, educar os filhos; no entanto, nem isso
a Nação tem conseguido dar aos cidadãos. Estamos
às vésperas de um trauma social. Tenho a
impressão de que a contenção deve ser feita. Há um
campo enorme no qual deva ser realizada. Há obras
talvez necessárias e úteis – acredito – mas que
podem esperar, quando a miséria toca à mesa do
pobre, senão nos acontecerá exatamente o que a
História nos conta ter ocorrido a tantas Nações. Não
apelemos para a antigüidade, para a História de um
século passado; olhemos para os fatos recentes, da
Argentina, da Bolívia e de tantos outros países.
Tenho para mim que nosso grande dever é salvar,
no momento, êsse sentido de dignidade, respeito e
autoridade. Se assim não fizermos, ficaremos
apenas no jôgo de palavras, explicando daqui para
acolá e de lá para cá, enquanto o povo cada vez
mais se aflige. E chegará o momento em que não
teremos nem mesmo fôrças para contê-lo!
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nobre
Senador Padre Calazans, quando V. Exa. afirma que
o povo está na miséria, confirma a tese que
defendo...
O SR. PADRE CALAZANS: – Exato.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – ...de que
não damos solução aos problemas gerais, mas
atendemos apenas a reivindicações parciais,
deixando ao desamparo a maioria do povo brasileiro
– como Vossa Excelência há de reconhecer. Se V.
Exa. põe numa área restrita da coletividade uma
disponibilidade de meios de pagamento, beneficia
apenas a alguns; e os outros, que não contam com
êsses aumentos salariais, ficam sofrendo mais ain-

da as conseqüências gravíssimas e aflitivas das
concessões feitas a um grupo da sociedade. Foi
justamente essa tese, nobre Senador Padre
Calazans, que defendi no voto a que me reportei,
dado na Câmara dos Deputados a 6 de março de
1955. Demonstrava então que íamos atender a uma
parcela mínima da coletividade brasileira, mas não
deferíamos ao povo em geral os meios adequados
para solver os seus problemas mais aflitivos e
angustiosos. Vejo, com satisfação, apoiada por V.
Exa. a tese que defendo.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que o
tempo de que dispunha está esgotado, há oradores
inscritos, para comunicações regimentais, que têm
preferência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a V. Exa., Sr. Presidente, e vou concluir.
Assim, nessa apreciação ligeira do discurso do
nobre Senador Mem de Sá, creio haver demonstrado
a S. Exa. que a maioria Parlamentar não se
conforma com a análise feita.
Voltarei à tribuna numa das próximas sessões,
para,
com
dados
objetivos,
demonstrar
a
improcedência das apreciações, fruto, essencialmente,
de defeito de visão de S. Exa. no apreciar a conjuntura
nacional. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Afonso Arinos.
O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente, prezados colegas; tomo a liberdade de
falar em primeiro lugar sôbre o assunto que, creio,
toca de perto a todo o Senado. Faço-o apenas
prevalecendo-me da honrosa qualidade de sucessor,
nesta Casa, como Senador pelo Distrito Federal, do
nosso ilustre patrício, o Sr. Coronel Napoleão de
Alencastro Guimarães.
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Minha vinda à tribuna acredito corresponda,
talvez não pròpriamente no tom das palavras que
venho proferir, mas no conteúdo dos sentimentos
que vou exprimir, ao ponto de vista particular e
individual de todos os colegas que, durante a
legislatura passada, privaram com a personalidade
verdadeiramente de elite daquele ilustre patrício e
acompanharam sua fecunda trajetória nos passos da
vida parlamentar desta Casa do Congresso Nacional.
É com profundo pesar que comunico à Casa
aquilo que tôda ela já está farta de saber, isto é, que
foi prêso, ontem, por ato do Sr. Ministro da Guerra,
baseado em opções, ainda não muito claras, de
hierarquia e de disciplina militar, aquêle eminente exSenador da República, que, desta tribuna, tantas
vêzes ilustrou os debates, trazendo, nos seus
discursos,
uma
nota
pessoal
de
grande
conhecimento das matérias que versava e do
profundo desassombro nas atitudes que assumia.
Sr. Presidente, o ilustre Sr. Ministro da Guerra,
Marechal reformado tanto quanto é Coronel reformado
o ex-Senador Alencastro Guimarães, é homem a
quem, pessoalmente, reconheço poucos títulos para
falar e agir em nome da disciplina militar, visto que,
talvez pela primeira e única vez na História dêste País
– no antigo e no atual regime – S. Exa. tomou a
responsabilidade, patrocinou os atos executivos e
chefiou a conspiração com a qual depôs os seus dois
chefes hierárquicos, isto é, os Chefes de Estados aos
quais S. Exa. estava obrigado a servir pela função do
seu cargo e pelo juramento de sua missão.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Perfeitamente.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
Marechal
Teixeira
Lott
tem
razão
de

proceder dessa forma. A disciplina que êle prega é
sòmente para os outros, não para êle! O que S. Exa.
fêz, em relação àqueles que o tiraram da
obscuridade e o fizeram emergir na sociedade
brasileira, todos conhecem. Justificaria, ou, pelo
menos, impunha moralmente, um pouco de lealdade
para com aquêles que o fizeram emergir de sua
solidão; mas Sua Excelência entende e age em
nome da disciplina militar. Para êle, porém, a
disciplina militar tem duas faces; aplica-a a si mesmo
de uma forma, aos seus subordinados, de outra.
O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado ao
nobre colega.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Ouvirei V. Exa.
com prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Meu
aparte é decorrente da manifestação do nobre
Senador Fernandes Távora, de quem divirjo. O
Marechal Lott, todos o reconhecem, é homem de
dignidade excepcional. A apreciação daqueles fatos
históricos de 11 e 21 de novembro de 1955, já está
ultrapassada e não nos cabe mais uma apreciação
sôbre a responsabilidade dêsses atos.
O SR. MEM DE SÁ: – Por que não?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Evidentemente S. Exa. sempre demonstrou ser um
militar disciplinado, fazendo da hierarquia militar
verdadeira religião. As questões relativas aos
Governos Carlos Luz e Café Filho, a meu ver – repito
– estão ultrapassadas, e não nos cabe rememorá-las.
Vamos pensar em medidas, que possam ser salutares
para o Brasil, no momento e num futuro imediato.
Todos pregam essas divergências, procurando
aumentá-las e aprofundá-las através da manu-
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tenção de uma análise do pretérito, como se fôramos
homens
demasiadamente
idosos
que
não
recordassem o presente e apenas vissem fatos do
passado. Por isso, nobre Senador Afonso Arinos,
divirjo de V. Exa. na apreciação dos fatos e na
conceituação jurídico-constitucional do problema. Há
poucos dias, proferi um parecer na Comissão de
Constituição e Justiça, demonstrando que quando o
militar se integra nas Fôrças Armadas, desvincula-se
definitiva e irrevogàvelmente dos direitos de cidadão
civil. É o homem que por espontânea disciplina e
respeito à hierarquia, permanentemente está voltado
apenas para a manutenção da ordem e respeito ao
govêrno constituído. Não vejo por que os militares na
Reserva ou reformados possam disseminar e
aprofundar divergências dentro dos quadros
militantes das Fôrças Armadas.
O SR. MEM DE SÁ: – Então o Marechal
Teixeira Lott não pode ser candidato à Presidência
da República.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa.
por conseguinte impugna a candidatura do Marechal
Teixeira Lott.
O SR. MEM DE SÁ: – É a conclusão que tiro
das palavras do nobre colega.
O SR. AFONSO ARINOS: – Pediria ao ilustre
representante do Espírito Santo que fôsse breve em
seu aparte porque, como Líder da Maioria, tem todo
o tempo que desejar e eu, infelizmente, estou
adstrito às normas regimentais.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dirija o
nobre colega seu apêlo ao Senador Mem de Sá,
que está impedindo o meu raciocínio no
aparte a V. Exa. Assim, nobre Senador Afonso
Arinos,
mantenho
aquela
convicção
de
que os militares na reserva ou reformados de-

vem manter-se dentro da hierarquia e da disciplina
militares, como arma necessária à coexistência e à
sobrevivência do poder constituído, principalmente
para que os civis possam gozar das liberdades que a
Constituição lhes outorga e assegura.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço ao
nobre Líder o longo aparte com que me honrou.
Sr. Presidente, estou perfeitamente de acôrdo
com a substância do pensamento do nobre Senador
Jefferson de Aguiar. Tenho, no entanto, algumas
reservas a formular quanto à natureza formal das
suas afirmativas e a certos aspectos do conteúdo
das mesmas.
Respeito a dignidade do Marechal Lott, mas
não concordo com aquela expressão segundo a qual
é homem de dignidade excepcional. Em nosso País,
a média, felizmente, é de homens públicos e
militares com a dignidade normal, a dignidade
requerida para o desempenho de funções públicas.
O adjetivo "excepcional" aplicado ao substantivo
"dignidade" não deixa de representar certa capitis
deminutio para todos os outros que, porventura,
devem desempenhar funções públicas com a
preocupação de bem servir ao País.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. apenas um reparo?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O
qualificativo apenas dá ênfase a uma situação
que queria distinguir. Não constituiu capitas
deminutio. Dá realce à situação do Marechal
Teixeira Lott em confronto com a dignidade
normal de todos os Oficiais das nossas gloriosas
Fôrças Armadas.
O
SR.
AFONSO
ARINOS:
–
Agradeço
ao
nobre
Senador
Jefferson
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de Aguiar e prossigo nas minhas considerações.
Quanto aos pontos de vista de S. Exa. com
referência à caracterização jurídica da disciplina
militar e ao enquadramento constitucional dos
Oficiais da Reserva dentro dessa conceituação
jurídica, eu a conheço. Seria escusado que o nobre
Líder da Maioria viesse aqui repetir aquilo de que
tenho conhecimento pelo noticiário abundante, a
respeito de seus luminosos trabalhos nas Comissões
técnicas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Obrigado
a Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS: – Mas, Sr.
Presidente, o que me parece conveniente é que se
estenda, se aplique êsse mesmo conceito ao
Marechal Teixeira Lott. Se Sua Excelência é êsse
soldado que põe a espada ao serviço da lei, deverá
explicar, não a nós, mas aos pósteros que vierem a
estudar a História, as razões do 11 de novembro.
Serviu-se então S. Exa. da espada para rasgar a lei,
para trair os seus compromissos e os da sua
Corporação para depor dois Presidentes da
República.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Na
apreciação de Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente, êsse homem, que se tornou notório no
Brasil apenas no dia em que faltou com seus
deveres de cidadão, com a sua função de Soldado e
com a sua missão de Ministro, êsse homem é quem
vem hoje prender um companheiro de farda,
baseado em especiosas, em sofisticadas e
arbitrárias definições da disciplina militar.
Por conseqüência, êsse homem está
agindo em função de seus ressentimentos
pessoais; está procedendo em função do seu
sectarismo
político;
está
se
comportando

em obediência às suas aspirações eleitorais.
Sr. Presidente, não é possível que S. Exa.,
cuja integridade respeito; cuja boa fé reconheço; de
cuja inteligência não tenho motivo para duvidar; não
tenha compreendido que êsse caso se apresentará à
opinião pública brasileira não como de cumprimento
de um artigo do Regulamento do Exército, mas sim
como de vingança pessoal, de desfôrço pessoal, de
ódio pessoal de um militar, que teve oportunidade de
punir outro militar que contra êle se manteve com
dignidade, no dia em que êle abandonou suas
funções e depôs seus dois Chefes de Govêrno.
Sr. Presidente, que é isso se não ajuste de
contas, se não a posição de um homem que dispõe
de fôrça para sustar, para suprimir a liberdade
daquele que contra êle se levantou, no momento em
que transgredia as normas de disciplina e saltava por
cima das muralhas e dos imperativos da lei? (Muito
bem).
Esta é, Sr. Presidente, a interpretação que se
dará do fato que venho lamentar profundamente,
perante o Senado da República; esta é nossa
preocupação de representante da Oposição, em face
de um homem que procede com êsse sectarismo,
com essa falta de generosidade e com essa violência
que, ao mesmo tempo, pretende apresentar-se ao
País vestido com a roupagem de campeão da
Democracia, de guarda da liberdade e de depositário
da confiança nacional no próximo pleito presidencial
da República.
O SR. PADRE CALAZANS: – Talvez para a
democracia popular, nobre Senador.
O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente, desculpem V. Exa. e a Casa êste
rescaldo, êstes ressaibos, estas cinzas que ainda
crepitam em mim dos debates da Câmara Baixa.
Bem sei que aqui – e me esforçarei realmente para
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tanto – devo ater-me às normas de cortesia
reverenciai e tradicional do Senado da República;
mas o ato praticado ontem coloca-nos, de fato,
diante de uma alternativa, de uma opção da
consciência cívica, de vir aqui protestar ou de
silenciar; e não se pode, Sr. Presidente, deixar de
protestar com veemência.
O nobre ex-Deputado Prado Kelly tinha-nos
oferecido ainda ontem – e haviam sido publicadas
nos jornais da manhã – as razões jurídicas
mais dignas de apreciação por mais fundadas
na Lógica, na Doutrina e na Jurisprudência, que
vinham demonstrar, pelo menos, a necessidade
de uma reflexão, de um compasso de espera,
de uma observação de vinte e quatro a quarenta
e oito horas, até que a Suprema Côrte de Justiça
do País se manifestasse sôbre as razões
invocadas por aquêle grande brasileiro que honra
o nosso Fôro, o ex-Deputado Prado Kelly. No
entanto, entre o dia em que essas razões
foram publicadas, suscitando temas da maior
significação e exigindo a maior atenção, e aquêle
em que a Suprema Côrte, que deve manifestar-se
sôbre a espécie – amanhã – nesse intervalo de
vinte e quatro horas, nesse entre-luz, nesse
crepúsculo entre a invocação e a decisão da
Justiça, o Senhor Ministro da Guerra não hesitou
em proceder à prisão do seu patrício, do seu
colega, do seu companheiro de Ministério e
adversário político, a fim de que, no caso de
amanhã, a Suprema Côrte vir a anular o ato,
tenha ficado a humilhação, tenha perdurado a
violência, tenha permanecido a injustiça, tenha,
enfim, sobrepairado às normas do convívio
democrático uma demonstração de ódio, uma
demonstração
estreita
de
facciosismo
e
prepotência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem!
O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente,
não
quero
discutir

o problema jurídico, porque está sob julgamento; e
apesar das decepções com que me tenho na minha
vida defrontado ante os pronunciamentos das nossas
Côrtes de Justiça, em face de vozes que soam mais
altas do que a dos autores, e que são as vozes dos
canhões – não quero, Sr. Presidente, avançar o
julgamento, não quero fazer o que fêz o Club Militar
avançando o julgamento sôbre as decisões
entregues à Justiça Civil em nosso País.
Espero confiante, amanhã, a decisão daquele
areópago de juristas, sôbre cujas cabeças
venerandas recai a responsabilidade de salvaguardar a honra da República, a solidez das
instituições e, principalmente, de abrir a confiança do
povo brasileiro em relação ao pleito que se ferirá a
três de outubro, a fim de que não tenhamos diante
de nós, quem sabe, um candidato que suprime pela
violência a simples manifestação de divergência às
suas idéias e aos seus propósitos políticos. (Muito
bem! Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento do nobre Senador Francisco Gallotti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 180, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Resolução nº 13, de 1959.
Sala das Sessões, em 11-6-59. – Francisco
Gallotti.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final cuja publicação foi dispensada.
Consta do Parecer nº 219, anteriormente lido.
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que aprovam a
Não havendo quem faça uso da palavra,
Redação Final, queiram permanecer sentados. encerro a discussão.
(Pausa).
Em votação.
Aprovada.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Vai à promulgação.
Redação Final, queiram permanecer sentados.
Vai ser lido outro requerimento.
(Pausa).
É lido e aprovado o seguinte:
Aprovada.
Vai à promulgação.
REQUERIMENTO
Mais um requerimento foi encaminhado à
Nº 161, DE 1959
Mesa. (Pausa).
É lido e aprovado o seguinte:
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
REQUERIMENTO
para a imediata discussão e votação da Redação
Nº 163, DE 1959
Final do Projeto de Resolução nº 11, de 1959.
Sala das Sessões, em 11-6-59. – Francisco
Com fundamento no art. 212, letras z e z-6, do
Gallotti.
Regimento Interno, requeremos:
O SR. PRESIDENTE: – Trata-se da Redação
a) Seja o Sr. Ministro da Fazenda convocado a
Final constante do Parecer nº 220, já lido.
fim de ser ouvido pelo Senado sôbre as relações do
Em discussão.
Brasil com o Fundo Monetário Internacional;
Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso
b) Seja S. Exa. ouvido em sessão secreta.
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1959. –
Encerrada.
Paulo Fernandes.
Em votação a Redação Final.
O SR. PRESIDENTE: – O presente
Os Senhores Senadores que a aprovam. requerimento será apreciado de-pois da Ordem do
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Dia.
Aprovada.
Passa-se à
A matéria vai à promulgação. (Pausa).
Sôbre a mesa, outro requerimento.
ORDEM DO DIA
É lido e aprovado o seguinte:
Discussão única, da Redação Final do Projeto
REQUERIMENTO
de Resolução nº 8, de 1959, que suspende a
Nº 162, DE 1959
execução do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º do
art. 91, da Constituição de Minas Gerais, nos têrmos
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, tto acórdão do Supremo Tribunal Federal (redação
do Regimento Interno, requeiro dispensa de oferecida pela Comissão de Redação, em seu
publicação para a imediata discussão e votação da Parecer nº 212, de 1959).
Redação Final do Projeto de Resolução nº 10, de
1959.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Sala das Sessões, em 11-6-59. – Francisco (Pausa).
Gallotti.
Não havendo quem faça uso da palavra,
O SR. PRESIDENTE: – Também na Redação encerro a discussão. (Pausa).
Final já foi lida constando do Parecer nº 22, de 1959.
Encerrada.
Em discussão a Redação Final.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que aprovam a sões de Constituição e Justi ça e de Finanças.
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Está aprovada.
(Pausa).
É a seguinte a Redação Final aprovada que
Não havendo quem faça uso da palavra,
vai à promulgação:
encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Redação Final do Projeto de Resolução nº 8,
de 1959.
Os Senhores Senadores que apro. vam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Faço saber que o Senado Federal aprovou e
Está aprovado.
eu, nos têrmos do art. 47, letra p, do Regimento
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Interno, pormulgo a seguinte:
sanção:
RESOLUÇÃO
Nº ..., de 1959

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 144, de 1957

Suspende a execução dos parágrafos 2º, 3º e
4º, do art. 91, da Consolidação do Estado de Minas
Gerais.

(Nº 2.330-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
Art. 1º É suspensa a execução do disposto especial de Cr$ 60.000.000,00 para atender às
nos parágrafos 2º, 3º e 4º, do art. 91, da Constituição despesas com desapropriações subordinadas ao
do Estado de Minas Gerais, com a redação Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
constante da Lei Constitucional nº 3, de 30 de janeiro
de 1951, do mesmo Estado, em virtude de haverem
O Congresso Nacional decreta:
sido considerados inconstitucionais, pelo Supremo
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado
Tribunal Federal, nos têrmos do Acórdão de 18 de a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
agôsto de 1958, publicado no Diário da Justiça de 2 Públicas, vigente por 2 (dois) anos, o crédito especial
de março do ano em curso.
de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua cruzeiros), para atender às despesas com as
publicação, revogadas as disposições em contrário. desapropriações sob a jurisdição do 2º Distrito do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara (D.N.O.C.S.), relativas aos açudes construídos
nº 144, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a e em construção.
Art. 2º As desapropriações ficam diretamente
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cruzeiros 60.000.000,00, para subordinadas ao DNOCS, que fará apenas
atender às despesas com desapropriações comunicação ao Serviço do Patrimônio da União
subordinadas ao Departamento Nacional de Obras para fins de inscrição.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Contra as Sêcas, tendo Pareceres Favoráveis, sob
ns. 681, de 1957, 128 e 207, de 1959, das Comis- publicação, revogadas as disposições em contrário.

– 285 –
Art. 3º Ficam extintas:
Discussão única, elo Projeto de Lei da Câmara
nº 211, de 1958, que dispõe sôbre a constituição e
a) a Administração dos Estabelecimentos
administração dos Estabelecimentos Ministro Mallet Ministro Mallet, criada pelo Decreto-lei nº 4.258, de
(EMM), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 199 e 15 de abril de 1942;
200, de 1959, das Comissões de Segurança
b) no Quadro Permanente do Ministério da
Nacional, e de Finanças.
Guerra, a função gratificada de Administrador dos
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. Edifícios Mallet, relacionada como símbolo FG3, pelo
Decreto nº 35.447, de 30 de abril de 1954.
(Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
Art. 4º O Presidente da República, por
encerro a discussão (Pausa).
proposta do Ministério da Guerra, e mediante
Encerrada.
alteração na Tabela Numérica Especial, aprovada
Em votação.
pelo Decreto nº 7 34.422, de 29 de outubro de 1953,
Os Senhores Senadores que aprovam o
regulará o aproveitamento dos extranumerários
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
mensalistas da Administração dos Estabelecimentos
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Ministro Mallet, ora extinta, redistribuindo-os pelos
sanção:
Estabelecimentos ou por outros, de acôrdo com as
necessidades e conveniências do mesmo Ministério.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 5º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta)
Nº 211, de 1958
dias após a sua publicação, revogadas as
(Nº 4.954-B, de 1954, na Câmara dos Deputados) disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Dispõe sôbre a constituição e administração Requerimento nº 163, de 1959, do nobre Senador
dos Estabelecimentos Ministro Mallet – (EMM).
Paulo Fernandes, lido na hora do Expediente.
(Pausa).
O Congresso Nacional decreta:
Ninguém pedindo a palavra, encerro a
Art. 1º Os Estabelecimentos Ministro Mallet
discussão.
(EMM), criados pelo Decreto-lei nº 2.645, de 1 de
Como
ouviram
os
nobres
Senhores
outubro de 1940, são constituídos pelos órgãos do
Senadores,
o
requerimento
consta
de
dois
itens,
que
Exército que se acham ou que forem instalados na
serão
votados
separadamente.
área dos terrenos do antigo Jóquei Clube,
compreendida, parcialmente, pelas ruas Imbuzeiro,
Em votação o primeiro item, que diz:
Licínio Cardoso, Major Zukow e Dr. Garnier, no
Distrito Federal.
“a) seja o Sr. Ministro da Fazenda convocado
Art. 2º A administração dos órgãos
a fim de ser ouvido pelo Senado sôbre as relações
constitutivos dos Estabelecimentos Ministro Mallet
será realizada por cada um dos mesmos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional;”
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Estabelecimentos ou por grupamentos autônomos,
queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
de acôrdo com as instruções que foram baixadas
pelo Ministério da Guerra.
Está aprovado.
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Em votação o segundo item, assim redigido:
"b) seja S. Exa. ouvido em sessão secreta".
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sen tados. (Pausa).
Está aprovado.
A Mesa, por intermédio do Senhor Primeiro
Secretário, comunicar-se-é com o Sr. Ministro da
Fazenda, para combinar dia e hora em que deverá S.
Exa. comparecer ao Senado.
Está finda a Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Reginaldo
Fernandes, primeiro orador inscrito.
O SR. REGINALDO FERNANDES (*): – Sr.
Presidente, ao ensejo do 50º aniversário da
descoberta da tripasonomose americana, as
organizações médicas, culturais e científicas,
decidiram reverenciar a memória do saudoso sábio
brasileiro Carlos Chagas, a quem deve a medicina a
incorporação dessa nova entidade mórbida,
conhecida pelo nome de "Doença de Chagas".
Ao contrário do que ocorreu com os famosos
"caçadores de micróbios" do fim do Século passado
e do comêço do presente, que identificaram os
agentes patogênicos de doenças de há muito
conhecidas, Carlos Chagas não só descobriu a
enfermidade que hoje leva o seu nome, como o seu
agente patogênico e etiológico, o inseto que a
transmite; e ainda descreveu o ciclo evolutivo da
enfermidade, seu quadro clínico, sua epidemiologia e
profilaxia.
Realizou, portanto, Sr. Presidente, feito
único na História da medicina: descobriu a doença,
o germe que a causa, o inseto transmissor e
observou ainda o quadro clínico com que se
apresenta.
Outra circunstância a ressaltar é que êsse
extraordinário acontecimento, de tanta repercussão nos
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

círculos médicos mundiais, da época, teve como
cenário remota e desconhecida localidade no interior
mineiro, a pequena, mas hoje consagrada cidade de
Lassance.
Não dispunha Carlos Chagas, naquela
oportunidade, para complementar seus estudos,
senão dos instrumentos do seu improvisado
laboratório, por sinal instalado num vagão da Central
do Brasil, de onde dirigia os trabalhos para debelar
grave surto de malária reinante naquela região, o
que impedia prosseguissem as obras de
assentamento dos trilhos da via-férre que se
construía em direção do interior mineiro.
Sr. Presidente, meio século decorrido dêsse
memorável evento, creio que a melhor e mais
significativa homenagem ao grande sábio brasileiro
seria podermos dizer que do território nacional já
estaria erradicada a doença que êle descobriu,
ensinou a diagnosticar, a combater e evitar. Essa
seria, realmente, a grande e expressiva homenagem
que hoje se deveria tributar à sua memória; mas não
o podemos fazer e, creio, não o poderemos ainda
por muito tempo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com
todo o prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Peço a V. Exa.
interprete na homenagem que presta ao grande e
saudoso brasileiro, Professor Carlos Chagas, o
sentimento do Partido Social Democrático.
O SR. REGINALDO FERNANDES: –
Obrigado pelo aparte com que me honra o Senador
Victorino
Freire,
que
me
incumbe
da
responsabilidade de falar inclusive pelo Partido
majoritário desta Casa.
O SR. VIVAIDO LIMA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com
todo o prazer.
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O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. fala por todo
o Senado, que o está escutando com o respeito e a
admiração que nos merece. O nobre colega, como
grande médico que é, tisiólogo dos mais eminentes,
pode dizer alto e bom som, que fala em nome do
Senado da República, por que todos aqui temos na
mais alta conta o cientista Carlos Chagas, que
deixou uma obra e identificou uma doença.
Infelizmente ainda não erradicada e cumpre aos
sucessores de Carlos Chagas livrar a nossa
população dêsse mal terrível, que não pode
perdurar, porque envergonha a própria Nação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre
orador dá licença para um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Pois
não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como
companheiro de turma de Carlos Chagas, associome cordialmente à homenagem que V. Exa. está
prestando a êsse grande médico e batalhador,
descobridor da moléstia que tomou o seu nome.
Carlos Chagas é mundialmente reconhecido como
grande cientista, um dos maiores médicos da nossa
Pátria e tão bom quanto os que mais se tenham
destacado no mundo. Por conseguinte, sinto-me
desvanecido ao lembrar-me de que tive um colega,
hoje de reputação mundial. Em nome da U.D.N., por
delegação de nosso Líder, e em meu próprio,
associo-me, cordialmente, à homenagem justíssima
que V. Exa. lhe presta.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito
agradeço os apartes com que me honraram os
nobres Senadores Vivaldo Lima e Fernandes Távora,
ambos médicos que honram esta Casa com as luzes
do seu conhecimento profissional.
O SR. VIVALDO LIMA: – Agradecido a V.
Exa., pela amabilidade.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito
obrigado.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Dizia,
Sr. Presidente, que a melhor homenagem que se
poderia prestar à memória dêste grande brasileiro,
seria a extinção, no País, da doença que descobriu;
mas êsse tributo não lhe podemos prestar, nem
agora nem nos próximos anos.
Não porque não represente um programa,
uma tarefa sanitária perfeitamente exeqüível, em
face dos modernos recursos de que dispomos. Não!
É que, pelas estatísticas oficiais, há nada menos de
cinco milhões de chagásicos, em vários Estados
brasileiros, principalmente em Minas Gerais, São
Paulo e Goiás; e isso ocorre, Senhor Presidente, na
época generosa dos inseticidas de ação residual,
empregados no Brasil, graças às campanhas
dirigidas pelo sanitarista Mário Pinotti, que já logrou
reduzir os nossos altos e inquietantes índices de
malária de mais de 80 por cento.
Não ignoram os ilustres colegas médicos que
honram esta Casa – como disse – com as luzes de
seus conhecimentos profissionais, que o inseticida
que se conhece com as iniciais B H C, possui efeito
específico, tóxico e mortal para os transmissores da
doença de Chagas.
Em recente discurso, pronunciado na
Academia Nacional de Medicina, na sua posse de
membro titular, o Ministro Mário Pinotti declarou que
êsse inseticida tão necessário à tranqüilidade das
populações rurais brasileiras não fôra ainda utilizado
em percentagem conveniente e eficiente, em virtude
do seu alto custo no mercado nacional.
O SR. VIVAlDO LIMA: – Permite V. Exa. nova
interrupção?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com
todo o prazer.
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O SR. VIVALDO LIMA: – Citou o nobre colega
número realmente alarmante da incidência da
doença de Chagas no Brasil cinco milhões de
criaturas atacadas de um mal temível que exige
medidas de prevenção.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – De um
mal que não tem cura.
O SR. VIVALDO LIMA: – A prevenção,
consiste na destruição daquele que veicula a
doença. A Nação cumpre, através dos setores
especializados, encetar campanha intensiva no
sentido de combater o causador do mal. Está ao
alcance do Departamento de Endemias Rurais o
combate ao transmissor, àquele que leva a doença
ao corpo humano, para sermos mais claros. Vê, V.
Exa., que existe o meio; pode faltar recurso
financeiro, dada a situação angustiosa por que passa
o País. Se hoje há cinco milhões de chagásicos,
daqui a pouco, serão seis milhões. Seria motivo de
desgôsto para Carlos Chagas, se vivo, pois quando
identificou a doença o número era muito baixo.
Deixou-nos êle a certeza de que existem meios para
combater a doença que recebeu o seu nome, como
homenagem ao descobridor. Sendo o barbeiro o
causador da doença, cabe aos homens de ciência
empregarem todos os meios para extirpá-lo, para
erradicar o mal que ainda envergonha o Brasil.
Vemos, porém, que o índice cresce em vez de
diminuir.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com
todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Carlos
Chagas, descobrindo o transmissor e a moléstia,
que tomou seu nome, já tinha feito jus às
bênçãos do Universo. Na ocasião da descoberta
não havia, realmente, um remédio eficiente para
a combater. Ficou, no entanto, aberto o

caminho para que os sucessores encontrassem o
meio de libertar a população brasileira dessa
moléstia realmente indigna de um povo civilizado.
Ouvi do Dr. Mário Pinotti, há poucos dias, que a
Saúde Pública indica como meio de eliminar a
moléstia o rebôco das pequenas habitações rurais
que, como V. Exa. sabe, são infestadas de barbeiros.
Tapadas as grêtas onde se localizam, estará feita a
profilaxia. Se consome muito dinheiro, é coisa
diferente. Os governos conscientes, dignos
dêsse qualificativo, não poupam meios à Saúde
Pública, sobretudo para combater um mal como o de
Chagas.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Mais
uma vez, obrigado à contribuição valiosa que
trouxeram a êste modesto discurso os eminentes
colegas.
O SR. VIVALDO LIMA permita V. Exa.
concluir meu pensamento (Assentimento do
orador): – No ensejo de duas homenagens
recebidas pelo Ministro Mário Pinotti, ouvi de
S. Exa. a declaração de que se considerava
apenas modesto mata-mosquito – o mais antigo, o
mata-mosquito número um do Brasil. Agora,
conclamo S. Exa. a tornar-se mata-"barbeiro",
porque, se já conseguiu reduzir o índice de
incidência da malária no Brasil, a ponto de realmente
alcançar a cifra de 80%, – como acaba de mencionar
V. Exa., – a doença de Chagas ainda vence a
ciência. Parece me que, com as armas de que
dispõe, poderá tornar-se o mata-"barbeiro" número
um, se lançar o inseticida BHC, a fim de que com a
extinção do veículo do mal – talvez mais fácil que a
dos mosquitos, – se possa erradicar a doença de
Chagas do Brasil.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – V.
Exa., se revela bem como o nobre Senador
Fernandes Távora, perfeito conhecedor da
etiologia e da profilaxia da doença de Cha-
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gas. Realmente, dispomos do inseticida que se
chama BHC, cuja eficiência já foi comprovada em
demonstração realizada pelo cientista e higienista Dr.
Emanuel Dias, no pôsto experimental do Instituto
Oswaldo Cruz, no Município mineiro de Bambuí.
Embora considerado o foco de maiores
índices de infestação chagásica conhecido em
todo o Brasil, após o emprêgo sistemático de
expurgos domiciliares feitos à base de BHC, livrou-se
aquela cidade não apenas da doença, como há
mais de dois anos não se registra, lá, um só
caso novo do mal. Assim sendo, parece-me, como a
V. Exas., que estames dentro da solução do
problema.
O SR. VIVALDO LIMA: – A solução existe.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – A
solução é querer trabalhar, realizar e extinguir o
"barbeiro", como disse V. Exa., e não persistir –
conforme acentuou o nobre Senador Fernandes
Távora – num método antiquado e, se me permitem,
um tanto obsoleto do rebôco das fendas existentes
nas cafuas do interior, construídas a pau apique,
através da mistura, proposta pelo sanitarista Mário
Pinotti, de barro, cal e estêrco de gado, para,
obturando essas frestas, evitar que nelas se aninhem
e
proliferem
abundantemente
os
insetos
transmissores da doença de Chagas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com
todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nada obsta
a que os dois métodos sejam empregados. Se o
inseto não encontra mais as frestas onde se
acolher para, depois e sorrateiramente, infeccionar
os habitantes das casas, naturalmente isto
já é uma grande prevenção e não inibe que

o processo em uso continue a ser aplicado, já não
profilàticamente mas sim como medicação positiva.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – É claro.
É o que o Ministério da Saúde se vê na
contingência de fazer, apelando para os dois
métodos – um, ainda incipiente, porque, segundo
declarou o Sr. Ministro da Saúde, o custo da
substância química é muito elevado.
Creio que estaremos de acôdo em dizer que o
Govêrno Federal, que se mostra preocupado com os
males do nosso subdesenvolvimento – e êste é um
dos maiores – deveria fornecer ao Ministério da
Saúde os elementos necessários para erradicar os
germens transmissores da doença de Chagas do
Brasil.
O SR. VIVALDO LIMA: – Muito bens!
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Êsse já
nos parece um programa sanitário perfeitamente
exeqüível.
Sr. Presidente, há vinte e cinco anos morria
Carlos Justíniano Ribeiro das Chagas. No mesmo
ano; exatamente na data que hoje transcorre,
desaparecia outro eminente brasileiro, figura das
mais ilustres e representativas não só da Ciência,
não só da Medicina, como, também, da própria
intelectualidade brasileira, que êle honrou com o
fulgor da sua inteligência; da sua cultura e do seu
saber na tribuna universitária, como na Acadêmica e
na Parlamentar. Deputado que foi à Constituinte de
1934.
Refiro-me, ao saudoso mestre e Professor
Miguel Couto.
Permita V. Exa., Sr. Presidente, que, num
preito de gratidão, de reconhecimento e de saudade
se assinale, nos Anais do Senado, o transcurso do
25º aniversário da morte de quem tão alto elevou o
conceito e o prestígio da Medicina brasileira.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte ?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Pois
não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permita o
nobre orador que, mais uma vez, me associe à
homenagem mais do que merecida a Miguel
Couto, pontífice da Medicina brasileira e um dos
grandes médicos mundiais. Acompanhei-lhe a
vida desde que, em 1908, prestou concurso na
Faculdade de Medicina; e, desde então, até
a sua morte, vi-o num crescendo de grandeza,
de senso de dignidade e de honra para a Medicina
do Brasil.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito
obrigado pelo aparte do nobre Senador Fernandes
Távora, demonstrativo de que, apesar de sua
longa atividade política, ainda não perdeu a
emoção da profissão que acertadamente escolheu
e abraçou.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Graças a
Deus.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Sr.
Presidente, hoje, pela manhã; os fiéis e dedicados
discípulos de Miguel Couto fizeram celebrar
Missa votiva em sua homenagem; e à noite a
Academia Nacional de Medicina, em sessão
especial, igualmente evocará a figura do seu grande
Mestre e Presidente, que foi; sem dúvida, sua maior
glória.
Por circunstância que reputo grata é
honrosa, temos hoje a felicidade de se encontrar
conosco seu ilustre filho, o nobre Senador Miguel
Couto Filho.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Que
honra, grandemente, a memória de seu eminente
pai.
O SR. VIVALDO LIMA: – Muito bem!
O SR. REGINALDO FERNANDES: –
Como
acentua
o
nobre
Senador

Fernandes Távora, o Senador Miguel Couto honra,
grandemente, a memória do seu eminente pai, segue
as tradições paternas. Ao evocar a figura do grande
médico brasileiro, expresso nosso particular aprêço
ao seu digno sucessor, o nobre colega Miguel Couto
Filho. (Muito bem! Muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
O SR. MIGUEL COUTO: – Senhor Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Miguel Couto.
O SR. MIGUEL COUTO (*): – Sr. Presidente,
em primeiro lugar louvo a iniciativa do nobre Senador
Reginaldo Fernandes e associo-me às justas
homenagens do Senado à memória do grande sábio
Carlos Chagas, cujos trabalhos honram sobremodo o
Instituto Oswaldo Cruz e a ciência médica brasileira.
(Lendo):
Sr. Presidente. Nobres colegas. Com forte
emoção, ouvi a bela oração do meu eminente colega
Senador Reginaldo Fernandes, e os apartes para
mim tão comovedores, evocando a vida do Professor
Miguel Couto. Representam essas manifestações do
Senado, homenagens que me tocam ao fundo da
alma, e que me fazem recordar e reviver a
veneranda figura de meu amado Pai, a senti-lo, cheio
de entusiasmo e bravura cívica, como se estivesse
no Parlamento a defender magnos problemas da
Nacionalidade. Não pôde a morte e o tempo que
olvida e destrói, embaciar o fulgor da sua vida, as
insígnias de suas virtudes, que tanto refletiram e
valeram na minha vida pública.
Sr.
Presidente
–
Revivendo
o
passado,
em
homenagem
a
Miguel
Couto,
posso
assegurar
ao
Senado
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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que o sábio mestre de medicina e sociologia,
foi um verdadeiro precursor nas medidas que
levaram o País a concretizar em leis a defesa
dos humildes, ao amparo dos desafortunados da
sorte. Já antes das leis trabalhistas de 1930,
Miguel Couto, profundo conhecedor dos problemas
sociais, com clarividência sentia tôda a angústia
do panorama brasileiro, sobretudo nas zonas
rurais.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MIGUEL COUTO: – Com muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tive a glória
de ser companheiro de Miguel Couto na Constituinte
de 1934. Desvanecido, vi-o propugnar pela
incentivação
da
educação
nacional,
tão
denodadamente, que despertou a admiração dos
constituintes. Se o País não atendeu a seus
reclamos e, ainda hoje, temos grande parte da
população ainda ignorante, certamente não foi por
desídia dêsse grande médico, que pelejou o quanto
possível para melhorar a educação no País.
O SR. MIGUEL COUTO: – Muito grato pelo
aparte do nobre Senador Fernandes Távora.
Mostrava, proclamava e ensinava pelo
exemplo de suas atitudes, as diretrizes para os
serviços sociais no Brasil. Quando, em 1927,
adquiriu as suas salinas em Cabo Frio, disse-nos,
com simplicidade e firmeza: – Vou promover nesse
cantinho da terra fluminense, aquilo que entendo
deveria ser difundido por todo o Brasil: ao lado da
igreja que construiu na fazenda, instalou um pôsto
médico, por êle assistido, com farta medicação e
médico, e uma assistente social que todos os dias
visitava os lares da propriedade, providenciando sôbre
os problemas domésticos. Uma escola particular,
com duas professôras, livros, uniformes e farta me-

renda escolar, assegurava às crianças robustez e
largo aproveitamento escolar. Completando a
assistência aos jovens, criou também a escola
profissional junto às oficinas da fazenda, onde, de
acôrdo com a vocação demonstrada, aprendiam o
ofício de marceneiro, ferreiro, mecânica, motorista ou
técnico de salina. Para baratear a subsistência,
instalou uma cooperativa de gêneros, financiada pela
fazenda, porém, administrada pelos empregados.
Uma caixa beneficente, mantida por êle, atendia a
aposentadoria dos velhos, inválidos e doentes. Um
clube recreativo, como ótima praça de esportes,
promovia competições, jogos e festividades, as
quais, quando possível, tinha prazer de comparecer
e prestigiar, mantendo convivência entre patrões e
empregados. Sentia-se feliz em oferecer um exemplo
de serviço social.
Sr. Presidente. O Professor Miguel Couto, era na
sua época, o homem mais credenciado a integrar-se e
vencer na política; desfrutava da estima e da admiração
das figuras mais representativas dos governos e dos
partidos políticos, e tinha imensa simpatia do povo, mas
a todos resistia, recusando altos postos executivos e
eleições asseguradas. Abalada, porém, a Nação com a
Revolução de 1930, e chamado o povo a eleger seus
representantes à Constituinte de 1934, não vacilou, aos
68 anos de idade, em permitir que seus discípulos
levassem sua candidatura às urnas.
Caberia à Assembléia Nacional Constituinte
ditar as novas leis do País, e possuindo valiosos
estudos próprios sôbre a educação, sôbre assuntos
médicos sanitários, sociais e problemas de defesa
nacional, julgou-se, pelo seu ardente patriotismo,
impedido de recusar sua colaboração.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. MIGUEL COUTO: – Com muito prazer.
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O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa., como filho
do ilustre e saudoso sábio, biografa sua vida muito
modestamente. A Nação conhece-lhe o passado,
que a história da medicina pátria registra, e também
não esquece qualquer filigrana da vida pública de
Miguel Couto, quer na política, quer no magistério,
como um dos mais proeminentes professôres da
Faculdade de Medicina do Brasil. V. Exa., com a
emoção de filho, consagra-lhe a memória de maneira
singela; mas, meu caro Senador, a Nação, através
daqueles que lhe sentiram a obra e conheceram o
homem, fêz erigir, na Praia de Botafogo, uma
estátua, que dirá para a posteridade quem foi Miguel
Couto. Naquele pedestal, de corpo inteiro, em seu
excelso avental, Miguel Couto projeta-se para o
Brasil e para as gerações vindouras. Já a História da
Medicina internacional consigna, em muitas e muitas
páginas, a sua passagem pela terra como a de uma
criatura que honrou a espécie humana.
O SR. MIGUEL COUTO: – Muito grato ao
nobre Senador Vivaido Lima, pelo sensibilizador
aparte.
Alistou-se trinta dias antes do pleito, e, sem
nenhuma propaganda, viu-se eleito simultâneamente
Deputado Constituinte pelo Estado do Rio de
Janeiro e pela Capital Federal. Nos Anais da
Constituinte ficaram seus trabalhos, admirados por
tôda a Nação.
Passaram-se anos, décadas, e já somam
agora um quarto de século, e perdura o mesmo
devotamento e intensa saudade dos discípulos e
amigos de Miguel Couto, e sente-se crescer na
Nacionalidade o respeito, a admiração, o
reconhecimento do povo brasileira.
Mais uma vez se comprova que não
vence o tempo inexorável na sua faina de tudo
destruir, a glória dos homens que merecidamente
receberam de seus contemporâneos o direito à
imortalidade.

Sr. Presidente. É fácil, por tudo isso, de
imaginar o quanto de emoção me invade o
pensamento e a alma ao sentir as homenagens que
os nobres colegas do Senado da República rendem
à memória do Professor Miguel Couto e as
manifestações dos seus discípulos diletos, hoje
homens proeminentes, que por todo o País revivem
e glorificam o exemplo de sua vida imortal.
O SR. NOVAES FILHO: – Homenagem muito
justa a um dos maiores servidores da Pátria!
O SR. MIGUEL COUTO: – A todos, o meu
coração quase inibida de pulsar, agradece
desvanecido. (Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente e Senhores Senadores, não pretendia
falar para responder ao nobre e eminente colega,
Senador Afonso Arinos, quando S. Exa., em discurso
momentoso, apreciava a punição imposta pelo
Ministro da Guerra ao ex-Senador Napoleão
Alencastro Guimarães. S. Exa., entretanto, não me
concedeu dois apartes que solicitei quando S. Exa.
analisava de maneira evidentemente entusiástica,
aquela punição e os direitos do ex-Senador
Napoleão Alencastro Guimarães.
Disse-me S. Exa., posteriormente, que não
ouvira a solicitação, e se a tivesse ouvido, não me
concederia os apartes, porque tinha a impressão de
que eu pretendia impedir-lhe pronunciasse seu
discurso.
Assim, Sr. Presidente, não obstante ter S.
Exa. declarado que não queria apreciar, do
ponto de vista jurídico, a matéria que versava,
devo, na eventual liderança da Maioria, comentar
o ato do Sr. Ministro da Guerra, justamente do
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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ponto de vista jurídico e legal, para demonstrar, em
síntese, sua legitimidade, embora lamentemos a
divergência entre o ilustre brasileiro e o eminente
Ministro da Guerra. Lamentamos a imposição da
pena disciplinar imposta pelo Ministro da Guerra ao
ex-Senador Alencastro Guimarães, tanto quanto a
atitude daquele nosso ex-colega, que fêz críticas
acerbas e contundentes a Sua Excelência.
Por conseguinte, dentro das considerações
naturais sôbre o tema, à vista da hierarquia e da
disciplina militares, é legítimo que o Marechal
Henrique Teixeira Lott imponha a pena, como
julgado soberanamente pelo Egrégio Tribunal
Federal de Recursos, que negou o habeas-corpus
requerido pelo ilustre ex-Deputado Prado Kelly.
Entre parêntesis, ressalto minha admiração e
respeito sempre manifestados, na Câmara dos
Deputados, ao jurista eminente, Doutor Prado Kelly;
naquela Casa do Congresso, o Deputado ímpar, o
Deputado número um pela tradição, pelo
cavalheirismo, pela cultura e inteligência que
demonstrou em todos os momentos da sua atividade
parlamentar. Meu preito, minha homenagem e
admiração, portanto, ao eminente advogado do exSenador Alencastro Guimarães.
O art. 176, da Constituição Federal determina:
"As
Fôrças
Armadas,
constituídas
essencialmente
pelo
Exército,
Marinha
e
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e dentro dos limites da lei".
No art. 177, está marcada a atuação do militar:
"Destinam-se as Fôrças Armadas a defender a
Pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e
a ordem".

No seu art. 13, a Estatuto dos Militares,
Decreto-lei nº 9.698, de 2 de setembro de 1946,
determina:
"A disciplina e o respeito à" hierarquia devem
ser mantidos em tôdas as circunstâncias da vida
entre militares da ativa ou da reserva, reformados ou
asilados".
E o art. 5º estabelece as nuances próprias do
militar:
"No decorrer de sua carreira, o militar pode
encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de
reformado".
O Egrégio Supremo Tribunal Federal,
apreciando o habeas-corpus impetrado em favor de
Ivano Gomes, sob o nº 34.920, do Distrito Federal,
decidiu de modo categórico:
"Se fôsse possível inserir o temporal na
eternidade, poder-se-ia dizer, ante a rigidez da lei,
semel miles semper miles como se diz – sacerdos in
ceternum.
Todavia, como se permite a dispensa de
honras e sinais do respeito, apenas no caso de
funeral, não é exagerado dizer miles usque ad
supremun exitum vitae.
E, se é soldado por tôda a vida, em nenhum
momento pode a militar furtar-se às regras
disciplinares da sua classe".
Em parecer que proferi na Comissão de
Constituição e Justiça, mostrei, com remissão
expressa até mesmo ao art. 147, da Constituição do
Império, e a lição de Pimenta Bueno, que os militares
não podem renunciar ou invocar renúncia a respeito
das determinações básicas e fundamentais da
disciplina e da hierarquia militares.
Invocando Exposição do General Von Seeckt,
organizador do Exército Alemão, magnífico traba-
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lho intitulado "Pensamentos de um Soldado",
comentei:
"Comandar e obedecer são os dois traços
característicos do Exército. Duas coisas difíceis.
Quanto mais se comanda com inteligência e
discernimento, tanto mais se obedece com convicção
e confiança, e tanto mais tudo se torna fácil. Para
fazer colaborar muitos homens num mesmo fim, a
natureza humana é obrigada a recorrer à coação.
Assim, a disciplina é essencial ao Exército; o valor
dêste se medirá pela natureza e pelo grau desta
disciplina. Mais a disciplina é consentida livremente,
mais ela vale; mas só a disciplina que se tornou
hábito e uma segunda natureza, resiste à prova do
perigo".
Em tese aprovada pelo I Congresso de Direito
Penal Militar (Anais, 3º volume, pág. 17), foi
inquestionàvelmente ressaltado que é indispensável
a intervenção do jurista para estabelecer, com
firmeza e segurança, uma ordem jurídica militar, que
coloque esta coletividade, que atua pela coação,
dentro dos preceitos da justiça, como expressão do
bem comum do País.
Comentando a Constituição Federal de 1891,
ensinava João Barbalho:
"Essencialmente obedientes. Sem êste freio
legal, a Nação ficaria inteiramente à mercê de
homens por ela armados e estipendiados para
defendê-la. Por tôda a parte onde se constituem
governos livres, o espírito fundamental das
instituições militares é a disciplina hierárquica e a
subordinaeao à autoridade. Um exercito que não
obedece e que discute, em vez de ser uma
garantia da honra e segurança nacional, constitui-se
um perigo público. A crítica das ordens su-

periores e as deliberações tomadas coletivamente
pela fôrça pública influem, de modo prejudicialíssimo,
na disciplina, e tornam o Exército incompatível com a
liberdade civil da Nação" (págs. 68-69).
Eis por que, Sr. Presidente, atento a êsses
princípios e lamentando, mais que nós, a imposição
que lhe fazia por obediência à Lei e à Constituição, o
Sr. Ministro da Guerra foi coagido a punir aquêle
eminente brasileiro, o ex-Senador Alencastro
Guimarães. Lastimamos que ocorresse a punição,
mas deploramos primeiro, essencialmente, tivesse
havido a infringência do princípio disciplinar a que S.
Exa. deveria estar atento e obediente. Entre, por
consegüinte, a opressão das liberdades mais
consentidas e amplamente definidas e a ordem
interna nas Fôrças Armadas, deveremos dar
solidariedade ao princípio de hierarquia e da
disciplina que a Constituição determina se imponha e
ao qual a lei prescreve se obedeça, soberanamente,
em todo momento, em tôda ocasião.
Assim, Sr. Presidente, tenho como respondido
o discurso do eminente Senador Afonso Arinos, de
ordem política e não atento aos princípios de ordem
constitucional e jurídica, e encerro o debate,
transmitindo a S. Exa. a manifestação de meu
respeito e admiração, esperando reconheça que o
Senhor Ministro da Guerra agiu legitimamente,
porque dentro dos princípios constitucionais e legais
que o obrigam a proceder como procedeu.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pois não.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço
profundamente as generosas palavras do eminente
colega e brilhante companheiro no que toca à mi-

– 295 –
nha humilde pessoa; mas, de forma alguma
reconheço que o Sr. Ministro da Guerra agiu de
maneira a diminuir as restrições e reservas de que
aqui me fiz portador em nome da Bancada da
Oposição; e acentuo, mais uma vez, porque o Sr.
Ministro da Guerra não tem autoridade moral nem
funcional para punir quem quer que seja, em nome
da disciplina que êle transgrediu em um dos
momentos mais graves da vida republicana do Brasil.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Se V.
Exa. julga que S. Exa. é passível de recriminações
porque infringiu a ordem disciplinar e legal como
alude, deve reconhecer que S. Exa. está obrigado a
cumprir a determinação legal, tanto que V. Exa.,
dando realce a infringência daquela época, como
enuncia na sua opinião pessoal, reconhece também
que a disciplina e a hierarquia devem ser mantidas e
respeitadas.
O
SR.
AFONSO
ARINOS:
–
Conseqüentemente, o raciocínio de Vossa
Excelência
deve
ser
levado
às
últimas
conseqüências: o Sr. Ministro da Guerra devia baixar
ato determinativo da prisão depois de ter êle próprio
se recolhido às grades de uma enxovia como
transgressor das normas disciplinares que quer
impor aos outros. Ele deve baixar a ordem da prisão
de dentro da prisão a que se tenha recolhido.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Então V.
Exa. deve levar às últimas conseqüências o seu
pensamento de recriminação ao Ministro da Guerra,
relativamente a ato, anterior para o atual. Se V. Exa.
em 1955 já reconheceu que o Sr. Ministro da
Guerra, estava obrigado à disciplina e hierarquia nos
têrmos legais, tanto que o acusa de ter infringido
essas determinações, evidentemente reconhece que
agora S. Exa. está cumprindo uma determinação
legal.

O SR. AFONSO ARINOS: – O nobre Senador
Jefferson de Aguiar, Senhor Presidente, faz um
exercício gelado de acrobacia dialética.
O nobre Senador está naquela posição dos
doutores de raciocínio jesuítico que vinham tratar das
matérias de conteúdo, fiados exclusivamente no jôgo
de aparências formais. E isso que S. Exa. diz que eu
deveria ter dito, eu o disse na manhã de 11 de
novembro na Câmara dos Deputados; da tribuna da
Câmara verberei o procedimento do Ministro e
declarei que o Ministro da Guerra tinha traído a
Constituição, tinha espezinhado o Regimento Militar,
tinha, sobreudo, decepcionado a Nação que confiava
na sua tradição de legalismo. Conseqüentemente,
estou repetindo aquilo que disse com a Câmara
cercada pelos tanques...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não! V.
Exa. está equivocado! A Câmara não estava cercada.
O SR. AFONSO ARINOS: – ...e graças à
generosidade do Poder de fato, o qual permitiu que
nós, representantes da Oposição, subíssemos à
tribuna, naquele dia, paira protestarmos contra os
atos que então eram praticados. Quem fêz isso no
dia 11 de novembro, não poderia deixar de fazê-lo no
dia 11 de junho.
O SR. JEFFFERSON DE AGUIAR: – Vou
demonstrar que ,V. Exa. também peca pela
contradição. Em 1945 e em 1954, V. Exa. louvou a
atitude das Fôrças Armadas que depuseram o Sr.
Getúlio Vargas, que era o Govêrno constituído.
Portanto, a apreciação dos fatos históricos está de
acôrdo com a posição em que cada um de nós se
coloca na análise das realidades políticas brasileiras.
O nobre Senador, portanto, que se louvou em
1945 e em 1954, também não pode hoje reivindicar
as liberdades e a manutenção dos princípios legais e
constitucionais.
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O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa.
outro aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
prazer.
O SR. AFONSO ARINOS: – Em 1945 – e
acredito ser mais velho do que o nobre orador – eu
adnda não era político militante. Sequer fui
constituinte. Cheguei à Câmara dos Deputados por
um acaso fecundo para os destinos de Minas Gerais,
que levou ao Palácio Tiradentes o então ilustre
Deputado Milton Campos. Não tive nenhuma
atuação em 1945.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Tinha V.
Exa. atuação política a latere, era eminente.
O SR. AFONSO ARINOS: – E, em 1954, eu
me encontrei, como tantos outros brasileiros, no
vértice de urna tragédia, no centro de um
redemoinho que era absolutamente superior, já não
direi às nossas fôrças de contenção, mas às nossas
próprias faculdades de entendimento.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Vê V.
Exa. que a ginástica dialética V. Exa. é quem a faz.
O SR. AFONSO ARINOS: – Minha
responsabilidade naqueles atos foi apenas a de um
espectador que era obrigado a falar sôbre aquilo que
via; e eu vi, infelizmente, também o dia 24 de
agôsto, em que o Dr. Getúlio Vargas consumou
aquêle trágico gesto com que enlutou a História do
Brasil. Ocupei, então, a tribuna da Câmara dos
Deputados, como Líder da Oposição, e defini nossa
situação e a minha posição pessoal em face
daqueles acontecimentos. Sem qualquer dúvida,
sem qualquer receio, demonstrei que as
responsabilidades não estavam conosco e sim com
aquêles que o tinham traído, que o tinham
abandonado precisamente na hora em que dêle
deviam estar mais próximos, dando-lhe apoio,
confôrto e solidariedade.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nobre
Senador, não faço imputações. Apenas demonstro
que a apreciação dos fatos políticos depende da
posição em que cada um de nós se encontra, num
determinado momento. O General, hoje Marechal
Teixeira Lott, em 11 e 21 de novembro, teve atitude
por nós louvada, porque julgávamos que os Srs.
Café Filho e Carlos Luz queriam dar um golpe de
Estado, a fim de impedir a posse daquele que fôra
legítima e livremente eleito. Naquela oportunidade,
V. Exa. tinha ponto de vista diferente. Da mesma
forma, hoje se coloca em posição diversa da nossa.
Assim, prefiro defender os princípios jurídicos,
constitucionais e legais, fora do cotejo dessa
determinação com pessoas ou fatos.
Daí por que, Sr. Presidente, reconheço a
legitimidade da ação do Ministro da Guerra no caso,
lamentando, embora, a atitude do ex-Senador
Alencastro Guimarães, que infringiu norma disciplinar
e de conduta ética a que estava obrigado para com
as Fôrças Armadas, nas quais está integrado, e
também a do Ministro Teixeira Lott, levado, por
determinações constitucionais e legais, a impor-lhe
punição disciplinar. Aquêle ilustre Marechal,
entretanto, jamais exercitou vingança ou manifestou
sentimento
menos
digno.
Cumpriu
uma
determinação; e amanhã, em futuro próximo ou
longínquo, se proceder de forma idêntica à, do exSenador Alencastro Guimarães e lhe fôr imposta
uma punição, louvarei aquêle que assim proceder.
Entendo que desde o momento em que o
cidadão se integra nas Fôrças Armadas, com o
juramento que profere perante a Bandeira Nacional,
está desvinculado das reivindicações civis que possam
formular aquêles que não se submetem à disciplina e à
hierarquia militares. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
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(Fala do Presidente sôbre o veto que será
discutido às 21 horas, hoje).
Nada mais havendo que tratar, vou encerar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00, como
auxílio à biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil, tendo Pareceres (sob ns.
367 e 632, de 1958, 210 e 211, de 1959), pela aprova-

ção do projeto e das Emendas de Plenário de ns. 1 e
3 pela rejeição das de ns. 2 e 4, e das Comissões de
Constituição e Justiça, Educação e Cultura e de
Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 206, de 1958, que fixa a idade limite de
permanência no serviço ativo dos Tenentes-Coronéis
dos diversos Quadros de Oficiais Especialistas da
Aeronáutica, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns.
201 e 202, de 1959, das Comissões de Segurança
Nacional, e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas.

44ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 12 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.

acham-se

João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (48).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Quarto Secretário, servindo de
Segundo, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício
Do Diretor-Executivo
seguintes têrmos:

do

CODENO,

nos

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento
do Nordeste GAB-22-659.
Recife, em 4 de maio de 1959.
Senhor Presidente:
O Conselho Deliberativo dêste CODENO,
em sessão ordinária realizada nos dias 1 e 2
do corrente, examinou o projeto de lei que cria
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a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), atualmente tramitando nesse Senado.
2. A análise da matéria foi realizada face à
filosofia de ação que deverá existir para o bom êxito
das tarefas atribuídas ao novo órgão, adaptando-se
alguns elementos de acôrdo com as necessidades
da região.
3. Permitiram-se os membros do Conselho a
apresentação de sugestões a essa Egrégia Casa, as
quais, sem deformarem o projeto no seu conteúdo,
integrarão a lei, as diversas características de
atividades técnicas da SUDENE.
4. Informalmente, o Conselho apresenta a
essa Mesa a referida matéria sob a feição de
emendas, visando facilitar aos Senhores Senadores
a sua apreciação cotejada ao projeto original.
Apresentando a Vossa Excelência a certeza
dêste Conselho de que essa Casa apreciará as
sugestões enviadas em anexo, valho-me da
oportunidade para apresentar os protestos da mais
elevada consideração. – Celso M. Furtado, DiretorExecutivo do CODENO.
1 Anexo:
Junte ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de
1959.
Mensagem
Do Sr. Presidente da República número 79, de
1959, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 185, de 1958, já sancionado, que dá ao
aeroporto da Cidade de Itajaí, no Estado de Santa
Catarina, o nome de Victor Konder.
Ofícios
Da Câmara dos Deputados: nº 686,
comunicando a aprovação de emendas desta
Casa do Congresso Nacional ao Projeto de
Lei da Câmara nº 89, de 1958, que prorroga

a vigência do crédito especial de que trata a Lei
número 3.032, de 19 de dezembro de 1956, e
revigora, por mais dois exercícios a Lei nº 3.017, de
17 de dezembro de 1956, enviado à sanção.
– ns. 696 e 689, encaminhando autógrafos dos
seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 20, DE 1959
(Nº 858-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)
Transfere para a
Enfermagem do Recife.

União

a

Escola

de

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É transformada em estabelecimento
federal de ensino, anexo a Faculdade de Medicina
da Universidade do Recife, a Escola de Enfermagem
do Recife, a que se refere o Decreto nº 34.559, de 10
de novembro de 1953.
Art. 2º O referido estabelecimento passará a
denominar-se Escola de Enfermagem da Faculdade
de Medicina da Universidade do Recife.
Art. 3º A Escola manterá os cursos de
enfermagem e de auxiliar de enfermagem, na forma
da Lei nº 775, de 6 de agôsto de 1949, e do Decreto
nº 27.426 de 14 de novembro de 1949.
Art. 4º Dentro em 120 (cento e vinte) dias a
partir da publicação desta lei, o Poder Executivo
baixará decreto alterando a T.U.M. da Universidade
do Recife, para inclusão das funções necessárias ao
funcionamento da Escola, nas quais poderão ser
aproveitados os atuais servidores.
Art. 5º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura –
Universidade do Recife – o crédito especial de Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para
ocorrer às despesas decorrentes, do disposto
no art. 1º.
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lho de 1931 para limitar a fabricação e regulamentar
a distribuição dos estupefacientes, emendada pelo
Protocolo assinado em Lake Success, a 11 de
dezembro de 1946.
Desejando completar as disposições dessa
Convenção e colocar sob contrôle essas drogas,
bem como as preparações que com elas se fazem e
as misturas que as contenham de modo a limitar sua
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
fabricação, por meio de acôrdo internacional, às
Nº 5, DE 1959
legítimas necessidades do mundo para fins
medicinais e científicos e regular sua distribuição.
(Nº 160-A, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Convencidos da importância da aplicação
universal dêsse acôrdo internacional e de sua
Aprova o protocolo para o contrôle entrada em vigor o mais cedo possível.
Decidiram concluir um protocolo para êsse fim
internacional de drogas não incluídas na Convenção
e convieram nas disposições seguintes:
de 1931, emendada em 1946.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura, de Serviço Público Civil e de
Finanças.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o protocolo destinado
a colocar sob contrôle internacional as drogas
não incluídas na Convenção de 13 de julho de 1931,
para limitar a fabricação e regulamentar a
distribuição dos estupefacientes, emendado pelo
protocolo assinado em Lake Sucess, a 11 de
dezembro de 1946.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Protocolo destinado a colocar sob contrôle
internacional as drogas não incluídas na Convenção
de 13 de julho de 1931, para limitar a fabricação e
regulamentar a distribuição dos estupefacientes,
emendada pelo protocolo assinado em Lake
Success, a 11 de dezembro de 1946.
Os Estados Partes no Presente Protocolo.
Considerando que os progressos realizados
pela química e pela farmacologia moderna levaram á
descoberta de drogas, particularmente, drogas
sintéticas, capazes de provocar a toxicomania,
mas não incluídas na Convenção de 13 de ju-

CAPITULO I
CONTRÔLE
Artigo 1º
1. Todo Estado Parte no Presente Protocolo
que considerar uma droga, utilizada ou passível de
utilização para fins medicinais ou científicos e a qual a
Convenção de 13 de julho de 1931 não se aplica
como suscetível de provocar o mesmo gênero de
abusos e de produzir a mesma espécie de efeitos
nocivos que as drogas especificadas no artigo 1,
parágrafo 2, da mencionada Convenção, levara o fato
ao conhecimento do Secretário Geral das Nações
Unidas, transmitindo-lhe tôdas as informações
documentários de que dispuser; o Secretário Geral
das Nações Unidas comunicará imediatamente essa
notificação e as informações transmitidas aos outros
Estados Partes no Presente Protocolo, bem como à
Comissão de Narcóticos do Conselho Econômico e
Social e à Organização Mundial de Saúde.
2. Se a Organização Mundial de
Saúde
verificar
que
a
droga
em
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aprêço é suscetível de provocar a toxicomania ou de
ser transformada em um produto suscetível de
provocar a toxicomania, indicará se se deverá aplicar
a essa droga:
a) o regime estabelecido pela Convenção de
1931 para as drogas especificadas no artigo 1,
parágrafo 2;
b) o regime estabelecido pela Convenção de
1931 para as drogas especificadas no artigo 1,
parágrafo 2, Grupo II dessa Convenção.
3. Quaisquer conclusões ou decisões tomadas
de acôrdo com o parágrafo precedente serão
levadas, sem demora, ao conhecimento do
Secretário Geral das Nações Unidas e aos Estados
não-Membros Partes neste Protocolo, bem como à
Comissão de Narcóticos e ao Comitê Central
Permanente.
4. A partir do recebimento da comunicação do
Secretário Geral das Nações Unidas que notifica
uma decisão tomada em virtude do parágrafo 2,
alíneas a ou b acima, os Estados Partes no
Presente Protocolo aplicarão à droga em aprêço o
regime apropriado estabelecido pela Convenção de
1931.
Art. 2
A Comissão de Narcóticos, ao receber a
notificação do Secretário Geral das Nações
Unidas, comunicada em virtude do parágrafo 1, do
artigo 1º, do Presente Protocolo, examinará, o
mais cedo possível, se as medidas aplicáveis às
drogas compreendidas no artigo 1º, parágrafo 2,
Grupo I, da Convenção de 1931, dever-se-ão
aplicar provisòriamente à droga em aprêço,
aguardando o recebimento das conclusões da
Organização Mundial de Saúde sôbre a
mencionada droga. Se a Comissão de Narcóticos
decidir que tais medidas deverão ser aplicadas
provisòriamente, essa decisão será comunicada
sem demora, pelo Secretário Geral das Nações

Unidas dos Estados Partes no Presente Protocolo à
Organização Mundial de Saúde e ao Comitê Central
Permanente. As mencionadas medidas serão então
aplicadas provisòriamente a essa droga.
Art. 3
As conclusões e decisões tomadas em virtude
do artigo 1º ou do artigo 2, do Presente Protocolo
poderão ser modificadas à luz de experiência
posterior e de acôrdo com o processo estabelecido
no presente Capítulo.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4
O Presente Protocolo não se aplica ao ópio
bruto, ao ópio medicinal, à fôlha de coca nem ao
cânhamo, tais como estão definidos no artigo 1º, da
Convenção Internacional relativa às drogas nocivas,
assinada em Genebra, a 19 de fevereiro de 1925,
nem ao ópio preparado tal como está definido no
Capítulo II da Convenção Internacional do ópio,
assinada na Haia, a 23 de janeiro de 1912.
Art. 5
1. O Presente Protocolo cujos textos inglês,
chinês, espanhol, francês e russo são igualmente
autênticos, ficará aberto a assinatura ou a aceitação
de todos os Membros das Nações Unidas e de todos
os Estados não-Membros aos quais um convite
tenha sido, para êsse fim, enviado pelo Conselho
Econômico e Social.
2. Qualquer dêsses Estados poderá:
a) assinar sem reserva quanto a aceitação
b) assinar sob reserva de aceitação e aceitar
posteriormente; ou
c) aceitar.
A aceitação se tornará efetiva pelo
depósito
de
um
instrumento
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de aceitação no Secretariado das Nações Unidas.
Art. 6
O Presente Protocolo entrará em vigor após o
têrmo de um prazo de trinta dias a contar da data em
que tiver sido assinado sem reserva ou aceito de
acôrdo com o artigo 5 por um mínimo de vinte e
cinco Estados, entre os quais cinco dos seguintes:
China, Estados Unidos da América, França, Países
Baixos, Polônia, Reino Unido, Suíça, TchecoEslováquia, Turquia, União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas e Iugoslávia.
Art. 7
Todo Estado, que tenha assinado o Presente
Protocolo sem reserva quanto a aceitação ou que o
tenha aceitado de acôrdo com o artigo 6, será
considerado Parte no mesmo, desde sua entrada em
vigor ou ao têrmo de trinta dias após a data dessa
assinatura ou dessa aceitação, se efetuada após a
entrada em vigor do Protocolo.
Art. 8
Todo Estado, quando da assinatura ou do
depósito de seu instrumento formal de aceitação, ou
a qualquer data posterior, poderá declarar por uma
notificação ao Secretário Geral das Nações Unidas,
que a aplicação do Presente Protocolo se estende a
todos
os
territórios
que
êle
representa
internacionalmente ou a parte dos mesmos, e o
Presente Protocolo será aplicado ao território ou aos
territórios mencionados na notificação trinta dias
após a data do recebimento dessa notificação por
parte do Secretário Geral das Nações Unidas.
Art. 9
Ao têrmo de um prazo de cinco anos a contar da
entrada em vigor do Presente Protocolo todo Estado

Parte no Presente Protocolo poderá, em seu próprio
nome ou em nome de qualquer dos territórios que
represente internacionalmente, denunciar êste
Protocolo por meio de um instrumento escrito
depositado no Secretariado das Nações Unidas.
Essa denúncia, se recebida pelo Secretário
Geral a 1 de julho de qualquer ano ou antes dessa
data, se tornará efetiva a 1 de janeiro no ano
seguinte, e, se recebida após 1 de julho, se tornará
efetiva como se tivesse sido recebida a 1 de julho do
ano seguinte ou antes dessa data.
Art. 10
O Secretário Geral das Nações Unidas
notificará a todos os Membros das Nações Unidas
e aos Estados não-Membros mencionados nos
artigos 5 e 6 tôdas as assinaturas e aceitações
recebidas de acôrdo com êsses artigos e tôdas as
notificações recebidas de acôrdo com os artigos 8
e 9.
Art. 11
De acôrdo com o artigo 102 da Carta das
Nações Unidas, o Presente Protocolo será registrado
pelo Secretário Geral das Nações Unidas na data de
sua entrada em vigor.
Em fé do que, os abaixo-assinados,
devidamente autorizados assinaram o Presente
Protocolo em nome de seus respectivos
Governos.
Feito em Paris, a 19 de novembro de 1948, em
um único exemplar, que será depositado nos
arquivos da Organização das Nações Unidas e do
qual cópias autenticadas serão transmitidas a todos
os Estados Membros das Nações Unidas e aos
Estados não Membros mencionados nos artigos 5 e
6.
Pelo Afganistão:
M. Daoud.
19 de novembro de 1948.

– 303 –
Pela Argentina:
Pela Dinamarca:
“Ad referendum”.
“Ad referendum”.
J. C. W. Kruse.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948 (Paris).
Pela Tchecoslováquia:
Pela Austrália:
“Ad referendum”.
John A. Beasly.
Adolf Hoffmeister.
19 de novembro de 1948.
Joaquim E. Balaguer.
Pelo Reino da Bélgica:
Pelo Equador:
“Ad referendum”.
“Ad referendum”.
F. van Langenhove.
Jorge Carrera Andrade.
19 de novembro de 1948.
Pelo Egito: sob reserva de posterior aceitação.
A. M. Khachaba.
Pela Bolívia:
6 de dezembro de 1948.
“Ad referendum”.
Por El Salvador:
A. Costa dos Reis.
“Ad referendum”.
19 de novembro de 1948.
Hector David Castro.
Pelo Brasil:
19 de novembro de 1948.
Belarmino Austregésilo de Athayde.
Pela Etiópia:
19 de novembro de 1948.
Pela França:
Pela União da Birmânia: sob reserva de
“Ad referendum”.
aceitação pelo Parlamento da Birmânia.
Ilegível.
Myia Sein.
19 de novembro de 1948.
Pela Grécia: Sob reserva de ratificação.
19 de novembro de 1948.
C. Tsaldaris.
Pela República Socialista Soviética da Bielo7 de dezembro de 1948.
Rússia:
Pela Guatemala:
Ilegível.
“Ad referendum”.
19 de novembro de 1948.
E. Munoz Meany.
Pelo Canadá:
19 de novembro de 1948.
Ralph Maybank.
Pelo Haiti:
19 de novembro de 1948.
Por Honduras:
Pelo Chile:
“Ad referendum”.
“Ad referendum”.
Tiburcio Carias Jr.
19 de novembro de 1948.
S. Santa Cruz.
Pela Islândia:
19 de novembro de 1948.
Pela Índia:
Pela China:
“Ad referendum”.
Ilegível.
Vijay Laksmi Pandit.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela Colômbia: ad referendum.
Pelo Irã:
R. Idaneta Arbelaez.
Pelo Iraque:
19 de novembro de 1948.
Pelo Líbano:
Por Costa Rica:
Charles Malik.
19 de novembro de 1948.
“Ad referendum”.
Pela Libéria:
Alberto F. Canas.
“Ad referendum”.
19 de novembro de 1948.
Henry Cooper.
Por Cuba:
19 de novembro de 1948.
Pela Tchecoslováquia:
Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo: Sob
“Ad referendum”.
reserva de aceitação.
Adolf Hoffmeister.
Alberto Wehrer.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
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Pelo México:
Pela União das Repúblicas Socialistas
L. Padilha Nervo.
Soviéticas:
19 de novembro de 1948.
Ilegível.
Pelo Reino dos Países-Baixos:
19 de novembro de 1948.
“Ad referendum”.
Pelo Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda
J. H. van Royen.
do Norte:
19 de novembro de 1948.
Ilegível.
Pela Nova Zelândia:
19 de novembro de 1948.
James Thorn.
Pelos Estados Unidos da América: Sob
19 de novembro de 1948.
reserva de aprovação incluindo todos os territórios
Pela Nicarágua:
por cujas relações exteriores é responsável.
“Ad referendum”.
Ilegível.
Luis Manoel Debayle.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pelo Uruguai:
Pelo Reino da Noruega: Sob reserva de
“Ad referendum”.
ratificação.
Enrique C. Armand Ugon.
19 de novembro de 1948.
22 de novembro de 1948.
Pelo Paquistão:
Pela Venezuela:
“Ad referendum”.
Ad referendum – Venezuela se arroga a
Ôa frulla Khan.
fórmula preceituada no artigo 5, parágrafo 2, letra c
21 de novembro de 1948.
dêste Protocolo.
Pela Polônia:
Ilegível.
“Ad referendum”.
19 de novembro de 1948.
R. Alfaro.
Pelo Mônaco:
19 de novembro de 1948.
Pelo Paraguai:
Pelo Iemen:
“Ad referendum”.
“Ad referendum”.
Ilegível.
Joza Vilfran.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pelo Peru:
Pela Albânia:
“Ad referendum”.
“Ad referendum”.
F. Berckmeier.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela República das Filipinas:
Pelo Liechtenstein:
Pela Polônia:
Assinado sob reserva de aceitação de
Ilegível.
conformidade com o artigo 5, parágrafo 2, letra b, do
Pela Arábia Saudita:
Presente Protocolo.
Pelo Sião:
Ilegível.
Pela Suécia:
19 de novembro de 1948.
Pela Síria:
Pelo Mônaco:
Pela Turquia: Sob reserva de aceitação.
Ilegível.
Selim Sarper
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Por São Marinho:
Pela República Socialista Soviética da
“Ad referendum”.
Ucrânia: Sob reserva de aceitação.
A. Donati.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela Suíça:
Pela União Sul-Africana:
Assinado
sob
reserva
de
W. G. Parminter.
aceitação
de
conformidade
com
o
arti8 de dezembro de 1948.
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go 5, parágrafo 2, letra b, do Presente Protocolo.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela Rumânia:
“Ad referendum”.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
A presente é a tradução oficial, em idioma
português, do texto original e autêntico do Protocolo
destinado a colocar sob contrôle internacional as
drogas não incluídas na Convenção de 13 de julho
de 1931, para limitar a fabricação e regular a
distribuição dos estupefacientes, emendada pelo
Protocolo assinado em Lake Success a 11 de
dezembro de 1946, firmado em Paris, França, a 19
de novembro de 1948.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, D.F., em .................. de 1958 –
M. de Alvarenga. Pelo Chefe da Divisão de Atos,
Congressos e Conferências Internacionais.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Relações Exteriores.
PARECER
Nº 222, DE 1959
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1958.
Relator: Sr. Padre Calazans.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das Emendas do Senado ao Projeto de
Lei nº 117, de 1958, originário da Câmara dos
Deputados, esclarecendo que a alteração havida
no artigo 2º é, apenas, uma decorrência das
modificações constantes do artigo 1º, com o
objetivo de dar maior exatidão ao texto da
lei, e que, no corpo do artigo 1º foi incluído o

disposto no parágrafo único do mesmo artigo.
Sala das Comissões, em 9 de junho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente – Padre Calazans,
Relator – Ary Vianna. – Sebastião Archer.
ANEXO AO PARECER Nº 222, DE 1959
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1958, que
concede o auxílio de Cr$ 800.000,00 à Casa do
Estudante do Brasil, para amortização de sua dívida
com o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários.
EMENDA
Aos arts. 1º e 2º (Emendas ns. 1-C e 2).
Substituam-se
êstes
artigos
pelos
seguintes:
“Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 5.800.000,00 (cinco milhões e
oitocentos mil cruzeiros), sendo:
– Cr$ 800.000.00 (oitocentos mil cruzeiros)
como auxílio à Casa do Estudante do Brasil, quantia
a ser empregada na amortização da dívida da
entidade beneficiária para com o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários
(I.A.P.C.) e na solução de outros compromissos
contraídos em favor da classe estudantil;
– Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) em favor da “Fenix Caixeiral” de Fortaleza,
Capital do Ceará, para amortização de sua dívida
com o mesmo Instituto.
Art. 2º As entidades beneficiárias dos auxílios
constantes do art. 1º, comprovarão, perante o
Ministério da Educação e Cultura, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, a contar do recebimento das quan-
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tias respectivas, a aplicação destas nas finalidades a
que se destinam”.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Novaes Filho.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 164, DE 1959
Tendo sido convidado a chefiar a Delegação
do Brasil à XXXI Sessão do Conselho da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Arquitetura (FAO), a realizar-se em Roma, de 15 a
30 do mês em curso, solicito me seja concedida
autorização para desempenhar essa missão, nos
têrmos do art. 49 da Constituição Federal e do art. 40
do Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1959. –
Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que
acaba de ser lido independe de apoiamento.
Será, na forma do disposto no artigo 40, §§ 1º e
2º, encaminhado à Comissão de Relações Exteriores,
devendo ser submetido à deliberação do Plenário ao
fim da Ordem do Dia, ocasião em que a Comissão se
deverá pronunciar, oralmente ou por escrito.
Pelo atual Regimento requerimentos dessa
natureza têm o tratamento previsto para as matérias
urgentes constantes da letra b do art. 330 da lei
interna. (Pausa).
Vai ser lido ofício chegado à Mesa.
É lido o seguinte:
Ofício
11 de junho de 1959.
OF/CTCOP nº 57/59.
Senhor Presidente:
Achando-se extraviado o Projeto de
Lei do Senado nº 25, de 1956 (que
dispõe
sôbre
o
pagamento
de

auxílios e subvenções), distribuído à Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas em 21
de novembro de 1956, solicito se digne Vossa
Excelência autorizar a sua reconstituição nos têrmos
do art. 261 do Regimento Interno.
Atenciosas
saudações.
–
Francisco
Gallotti.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa autoriza a
restituição solicitada, nos têrmos regimentais.
(Pausa):
Da Presidência do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar a Presidência do Senado recebeu
solicitação no sentido de designar quatro Senadores
para integrarem a Delegação do Congresso Nacional
à próxima Conferência Interparlamentar, a reunir-se
em Varsóvia.
Com fundamento no disposto no art. 23 do
Regimento do referido Grupo, aprovado pela
Resolução do Senado nº 9, de 1955, e de acôrdo
com as indicações feitas pelos Líderes, designo os
Senhores Senadores:
Alô Guimarães;
Barros Carvalho;
Freitas Cavalcanti;
Lino de Mattos.
Igual solicitação a Mesa recebeu da
Presidência do Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de Turismo com relação à
Conferência Interparlamentar de Turismo, a reunir-se
pròximamente em Istambul.
Designo, nos têrmos do art. 19 do Regimento
do referido Grupo, aprovado pela Resolução nº 26,
de 1956 e de acôrdo com as indicações dos Líderes,
os Srs. Senadores:
Francisco Gallotti;
Lourival Fontes;
Daniel Krieger e Jorge Maynard.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Está ausente.
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Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, segundo orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
tanto quanto possível tenho evitado ocupar a tribuna
para comentários em tôrno da sucessão presidencial,
principalmente no que diz respeito à candidatura
Jânio Quadros. Se a memória não me falha, tenho a
impressão de que tratei do assunto uma única vez,
para levar ao conhecimento da Nação os motivos
pelos quais, na qualidade de Procurador político, eu,
o Dr. Francisco Quintanilha Ribeiro e Oscar Pedroso
Horta concordamos com o lançamento da
candidatura do Sr. Jânio Quadros pelo Partido
Trabalhista Nacional e providenciamos o respectivo
registro. Fora dessa oportunidade, não me recordo
de haver ocupado a tribuna para comentários em
tôrno do assunto. Em uma das últimas sessões, a
que compareci sòmente no início, o eminente colega
e amigo, Senador Francisco Gallotti fêz a leitura de
uma entrevista ou comentário atribuídos ao
Deputado Federal Eurípedes Cardoso de Menezes.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Ex.ª uma interrupção?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não foram
comentários: era uma entrevista, quase tôda entre
aspas, que evidenciava haver sido entregue por
escrito à direção do jornal.
O SR. LINO DE MATTOS: – Consigno, o
aparte esclarecedor do eminente colega Senador
Francisco Gallotti. Como declarei, não me
encontrava na sessão; todavia, o eminente Senador
João Villasbôas, na qualidade de Líder da Oposição
e da Minoria parlamentar nesta Casa, bem como os
Senadores Fernandes Távora, Mem de Sá e outros,

se encarregaram de esclarecer devidamente a
posição de Jânio Quadros, em face da entrevista do
ilustre Deputado Federal. Não vi, destarte, motivo
para voltar ao assunto. Estava êle sobejamente
conhecido pela opinião pública e esclarecido;
entretanto, como ficou registrada nos Anais da
Casa a entrevista lida pelo Senador Francisco
Gallotti...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permitame interromper até a frase de V. Ex.ª. Estou de
posse da declaração prestada pelo Sr. Eurípedes
Cardoso de Menezes, publicada nos jornais de
hoje; ia lê-la para complementar a leitura que fiz
da entrevista. Como V. Ex.ª vai fazê-lo, resta-me
acompanhar seus comentários e registrar
o recuo do Deputado Eurípedes Cardoso de
Menezes.
O SR. LINO DE MATTOS: – É de lastimar, Sr.
Presidente, em determinados instantes de nossa
vida, não tenhamos o dom das pitonizas, porque
seria para mim altamente agradável advinhar o
propósito do nobre Senador Francisco Gallotti.
Procedendo à leitura das declarações do Deputado
Cardoso de Menezes, S. Ex.ª mesmo encerraria o
assunto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Nas mãos
de V. Ex.ª estará perfeitamente bem.
O SR. LINO DE MATTOS: – Estou na tribuna
com êsse propósito. Através da minha voz ouça-se a
voz sempre agradável e amiga do nobre Senador
Francisco Gallotti.
Realmente, o Deputado Eurípedes Cardoso de
Menezes declarou à Imprensa que apóia em caráter
definitivo a candidatura de Jânio Quadros à
Presidência da República.
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Eis os têrmos da declaração de Sua
Excelência:
“Reuni na manhã de hoje, em minha
residência, um grupo de parlamentares e amigos de
reconhecida probidade, bom senso e patriotismo, os
quais tendo acompanhado de perto, nestes últimos
anos, a atuação do ex-Governador Jânio Quadros,
poderiam prestar os esclarecimentos que me sentia
no direito de exigir em face de várias acusações que
recebera contra o antigo chefe do executivo paulista,
notadamente em relação à sua atitude quanto à
questão social e ao seu procedimento na esfera
administrativa.
Os esclarecimentos que me prestaram êsses
ilustres amigos, que me merecem absoluto crédito, e
a longa e minuciosa exposição que me fizeram de
certos fatos da mais alta relevância, concernentes à
própria segurança nacional, me tranqüilizaram e
satisfizeram.
Posso, destarte, em consciência, acatar a
decisão que tomar a UDN no tocante à sucessão
presidencial”.
Fica, portanto, constando dos Anais a
retificação da entrevista lida pelo nobre Senador
Francisco Gallotti, que não representa expressão da
verdade.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá V. Ex.ª
licença para um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o
aparte.
O SR . FERNANDES TÁVORA: – Não sou
dos que pensam ter havido da parte do Deputado
Eurípedes Cardoso de Menezes um recuo. É S.
Ex.ª, no conceito geral, um homem probo e
digno.
Entendeu,
naturalmente
de
boa
fé,
baseado
em
informações
que
lhe
chegaram às mãos, de duvidar da dignidade e

honradez de um candidato já apresentado à
presidência da República. Como houvesse,
estranheza da quase totalidade de seus
correligionários, em reunião realizada em sua
residência, de homens de competência e autoridade
moral, examinou melhor a questão e acabou se
convencendo de que estava errado, faz, assim, uma
declaração de plena consciência, o que é
perfeitamente louvável. Esta a minha impressão. Não
posso negar que se outra fôsse a atitude de S. Ex.ª
muito estranharia.
O SR. LINO DE MATTOS: – A caracterização
da atitude tomada pelo Deputado Cardoso de
Menezes como de recuo foi feita pelo nobre Senador
Francisco Gallotti, e, naturalmente, tem o sentido
aproximado das palavras que acaba de proferir o
nobre Senador Fernandes Távora.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Afirmei que
tinha havido um recuo, mas não o defini. De fato,
houve mudança: marchava S. Ex.ª num sentido e, de
repente, dirigiu-se para outro. Não comentei se foi
para bem ou para mal. Declarei apenas que o
Deputado Cardoso de Menezes se desdisse, recuou,
mudou de opinião. Com êsse intuito empreguei a
palavra “recuo” que o nobre e venerando colega,
Senador Fernandes Távora, interpretou como má
vontade de minha parte.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A má
vontade está nesse “venerando’. Traz água no bico.
(Riso).
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
“Venerando” no sentido respeitoso.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
desta vez, arvoro-me a pitonisa. Não duvido que o
nobre Senador Francisco Gallotti empregou a
expressão “recuo”, aproximadamente, no sentido
definido pelo Senador Fernandes Távora.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Mesmo
porque conheço pessoalmente o Deputado
Eurípedes Cardoso de Menezes, de quem tenho a
melhor impressão.
O SR. LINO DE MATTOS: – S. Ex.ª não usou
do vocábulo “recuo” no sentido pejorativo, digamos
assim; mas para significar que o Deputado
reexaminara o problema, e, em face dos
esclarecimentos prestados, chegara à conclusão de
que se equivocara. Em outras palavras, conforme o
noticiário anterior e a entrevista lida pelo Senador
Francisco Gallotti a declaração do Deputado
Cardoso de Menezes estribava-se em elementos que
S. Ex.ª, dizia, então, haver colhido em algumas fontes.
Não era, portanto, julgamento baseado em
conhecimento de causa, mas por fôrça de
informações. A vista da repercussão que a sua atitude
causou na Imprensa e nos meios políticos, entendeu
S. Ex.ª, de ouvir homens de responsabilidade,
conhecedores de fatos ligados à administração e à
vida pública do Sr. Jânio Quadros. De posse dêsses
dados, pôde, então, o Deputado Cardoso de Menezes
colocar numa balança as asseverações que
depunham contra o ex-Governador paulista e as que
lhe eram favoráveis. Examinando-as, chegou o ilustre
representante carioca na Câmara dos Deputados à
conclusão de que deveria aceitar como boas as
últimas, porque procedentes de homens que
assumiam pùblicamente a responsabilidade do que
diziam. Teve S. Ex.ª o cuidado de reunir em sua
própria residência êsses políticos, e dêles ouvir,
exposto com muita franqueza, o que conheciam sôbre
a vida do Senhor Jânio Quadros. Balanceadas as
opiniões, optou pelas verdadeiras, pelas honestas,
pelas exatas e, hoje, sem nenhum constrangimento,
como homem digno, vem à Nação e diz a sua última
palavra, para, ao final, reconhecer que cometera
clamorosa injustiça.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Simples
questão de consciência.
O SR. MEM DE SÁ: – Donde se depreende
que o Sr. Jânio Quadros poderá mesmo vir a ser o
candidato da União Nacional, o que seria a
verdadeira solução para o Brasil. S. Ex.ª já é do
P.T.B., o P.S.D. aceita a fórmula da União Nacional,
e a União Democrática Nacional também o apóia.
O SR. LINO DE MATTOS: – Valho-me, Sr.
Presidente, do ensejo do valioso aparte do nobre
Senador Mem de Sá para informar à Mesa, na
pessoa do seu ilustre Presidente, aos nobres colegas
e à Nação que o Tribunal Superior Eleitoral, por
decisão unânime, registrou no dia de hoje a
candidatura do Sr. Jânio Quadros à Presidência da
República. Em tais condições, estamos já com um
candidato registrado para disputar a magistratura
suprema do Pais.
Neste instante em que tanto se fala em
candidato de União Nacional, parece-me muito
oportuna a manifestação do eminente Senador
gaúcho Sr. Mem de Sá, quando afirma que Jânio
Quadros pode ser o candidato da União Nacional.
Sem dúvida, reúne êle condições para tanto. Aliás,
no particular, estamos tomando conhecimento
hoje, através do noticiário amplo de tôda a
Imprensa brasileira, de que o Presidente do
Partido Social Democrático, o Embaixador Amaral
Peixoto, deverá ir, amanhã, a São Paulo, onde
inaugurará a nova sede de sua agremiação e,
segundo declarações suas e de outras fontes,
conversará com o Governador Carvalho Pinto. Em
entrevista à Imprensa, deixou S. Ex.ª muito claro o
seu ponto de vista de que um homem digno não
fará proposta menos digna a outro homem
digno. Entende aquêle político seria ofensa
qualquer manifestação sua, qualquer conversa
que objetivasse, de leve, admitir cometesse
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o Chefe do Executivo paulista uma traição, nesta
hora histórica para a vida brasileira.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É pena
venha essa declaração tão tardiamente, depois de
tantas investidas para fazer candidato o Sr. Carvalho
Pinto.
O SR. LINO DE MATTOS: – Soube, também,
que o Governador Bias Fortes – segundo o noticiário
da Imprensa, um dos responsáveis pelo lançamento
da idéia de candidatura de União Nacional – jamais
imaginaria, por hipótese que fôsse, ir a São Paulo ou
mandar propor ao Governador Carvalho Pinto um ato
de traição.
Nestas condições, a mim me parece que,
realmente, o Embaixador Amaral Peixoto realizará
obra patriótica para os destinos do Brasil se, em
chegando a São Paulo, procurar o Chefe do
Executivo paulista e entregar a S. Ex.ª, a
coordenação de um nome de São Paulo para, como
candidato de União Nacional, disputar o próximo
pleito da República.
Tenho para mim que êsse deve ser o
propósito do ilustre dirigente do Partido Social
Democrático; isto é, entregar ao Governador
bandeirante – já que é pensamento generalizado o
de que São Paulo deve dar o próximo Presidente da
República – a coordenação de um candidato de
União Nacional.
O Sr. Jânio Quadros que já está registrado
pela Justiça Superior Eleitoral como candidato à
Presidência da República; no pleito de 1960
poderá vir a ser o elo de união de todos os
brasileiros.
Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente; Srs. Senadores.
Julgo que é o momento dos homens públicos,
sobretudo os responsáveis por mandatos populares,
externarem o seu pensamento político com
desassombro, e sem se preocuparem, se suas
sugestões venham ou não se ajustar futuramente,
com a situação que irá prevalecer depois de 3 de
outubro de 1960.
Tenho motivação tôda especial, para
propugnar por uma solução política, que resulte na
continuidade administrativa indispensável para as
reformas de base de tôda a estrutura do Govêrno
Federal, – como decorrência da Interiorização da
Capital Federal em 1960 e da posterior e pronta
montagem no Planalto Central, de um novo centro
dirigente, protegido por uma faixa, de 1.000
quilômetros de solo pátrio em todos os quadrantes.
Estamos propugnando pela repetição em
escala Nacional, exatamente do que conseguimos no
âmbito Estadual, no início do Govêrno do Senhor
Juscelino Kubitschek, quando Goiás tornou-se unido,
em face da Nova Capital, facilitando decisivamente
os primeiros passos de Brasília.
A revolução econômico-social, que irá resultar
de Brasília, terá que apoiar-se necessàriamente
numa base política sólida e tão bem prestigiada –
que o novo Govêrno possa enfrentar, as duras
contingências de uma radical reviravolta nos velhos
métodos de desgovernar uma Nação.
A própria lei, que criou a Entidade responsável
pela Nova Capital do Brasil, como tôdas as
providências que a antecederam – tiveram a virtude
impar de unir Gregos e Troianos, em tôrno de uma
causa comum.
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Pela primeira vez no País, uma Entidade
Executiva – a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil", é dirigida por Representante do
Situacionismo e da Oposição. Êste fato está
indicando claramente o rumo do passo seguinte: – a
manutenção
da
frente
mudancista,
numa
composição dinâmica de fôrças, capaz de atender,
não só à complementação de Brasília e
concretização dos agigantados e audaciosos planos
e metas do atual qüinqüênio, mas também às
excepcionais decorrências da mudança da Capital,
que impõe, como já afirmei, uma reforma completa
de tôda a nossa estrutura governamental.
Altíssimo serviço podem e devem prestar ao
País, não só os partidos, mas também aquêles
políticos que têm amor à sua Terra e se sentem
capazes de uma contribuição à causa da União
Nacional, na conjuntura que ora enfrentamos.
O fato consumado da União dos partidos em
tôrno da construção mesmo acelerada – de Brasília,
inspira agora a União Nacional para que tenhamos
um Govêrno sem peias, e compromissos préeleitorais, capaz de colocar-se à altura do evento
máximo da Nacionalidade Brasileira, que é o
Renascimento de uma Civilização no Coração do
Continente Sul Americano.
Vencidas já em 1960 as duas etapas
preliminares da edificação da cidade e da mudança
da sede do Govêrno, Brasília tornar-se-á de pronto o
agente catalizador de um gigantesco movimento, que
levará sua ação a todos os rincões do nosso imenso
Território; e para que tenha sentido altamente
construtivo – necessário se torna, que funcione de
fato e com eficiência a democracia brasileira, num
esfôrço supremo, lançando mãos de todos os seus
recursos e homens válidos que mesmo unidos –
serão poucos, em face da magnitude dos

problemas, que desafiam a gente brasileira.
Lerei para o Senado ao fim destas minhas
palavras, dois documentos de 1955 e dois de 1956
como subsídios da afirmativa de que a mudança em
1960, tornou-se exeqüível graças a união em tôrno
de medidas preliminares nos dois anos, – no que
antecedeu e no que se seguiu à posse do atual
Presidente da República.
É oportuno repetirmos agora nossas palavras
de 1955 na introdução do Manifesto por uma
Civilização Sertaneja, – Objetivo maior da
Interiorização da Sede do Govêrno: "Os ideais que
nos animam na campanha pela mudança da Capital
Federal, tem como objetivo, uma civilização no
Interior do Brasil, para a qual a mudança é uma
etapa preliminar indispensável". "A nova capital
representa uma base de operações para a conquista
da civilização mediterrânea brasileira – a única via
estável, para o progresso do País, como um todo, e
que, sem a interiorização do govêrno, só seria
possível em muitos séculos".
Impõe-se, portanto um entendimento entre os
partidos, principalmente do P.S.D. – U.D.N. – P.S.P.
– P.T.B. e P.R., para um Govêrno de União Nacional.
Projetando-me num futuro mais longínquo,
rendo-me à evidência dos fatos e à vontade soberana e
livre da comunidade coesa de Goiás, sem distinção de
côr, partido ou religião, para antecipar –
por um elementar dever de reconhecimento e
gratidão – o nome do Candidato, de nosso Estado
à Presidência da República em 1965, que será
o Senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira – o
Presidente que lançou Brasília no tabuleiro
das realizações práticas, no seu qüinqüênio 1956-1961.
Ao consolidarmos Brasília e o regime democrático,
no qüinqüênio 1981-1968 – nós brasileiros de
todos os Estados, estaremos concomitantemente
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prestigiando, quer queiramos quer não queiramos,
êsse vulto audacioso da política brasileira; – nós
estaremos,
uns
conscientes,
outros
inconscientemente, mesmo na Oposição, e
desinteressadamente, entregando novamente os
destinos do Brasil ao P.S.D. através dêsse autêntico
construtor de Brasília que, por isso, empolgará a
imensa maioria do Povo, e partidos, em tôrno da
bandeira democrática que empunhar.
Será assim de abnegação o papel da
Oposição, em tal contingência, mas nem por isto ela
deixará de estar cumprindo sua missão de guardiã
da Democracia, e impulsionadora de seu progresso,
até que êste a leve ao Poder.
Dirijo-me agora ao partido que vem ocupando
o Poder em nosso País, desde a sua
redemocratização há quase quinze anos, e o faço
com a força moral de quem sacrificou vinte anos de
existência, de vida profissional, e a maioria dos
próprios recursos e esforços, na campanha de
Interiorização da Capital. Julgo ser um dever
indeclinável do P.S.D. prestigiar frontal e
desassombradamente a iniciativa de um dos seus
mais destacados líderes – o atual Governador de
Minas Gerais, – nos entendimentos para a união dos
Partidos Democráticos.
O reconhecimento do êxito na administração do
maior Estado da Federação, nos leva naturalmente a
encaminhar esta união em tôrno da figura do exGovernador de São Paulo, o Senhor Jânio Quadros,
em primeiro lugar, ou a seguir a outro nome da equipe
de administradores, cuja experiência, comprovada no
exercício de Govêrno da principal Unidade do País,
constitui um patrimônio de valores humanos, que
cumpre mobilizar, para servir, na conturbada esfera
federal; e entre êstes, destaca-se a figura do atual
Governador Senhor Carvalho Pinto.

A união em tôrno do ex-Governador poderia
tropeçar de início com a figura do Prefeito de São
Paulo e Presidente de um dos maiores partidos
nacionais, num antagonismo difícil de ser superado;
e nem parece razoável iniciar-se a união
contrariando o P.S.P., que na eleição passada, levou
às urnas quase um têrço do eleitorado brasileiro.
Está evidenciado que de São Paulo, há tantos
anos distanciado do Poder Público Federal – deve
sair o nome do supremo Magistrado da Nação – e
com êle a tão desejada união, com a qual
sacudiremos o caos que nos avassala e poderemos
iniciar a construção de um novo Brasil.
Sei perfeitamente, que alguns daqueles, que
lançaram em liça o nome de Carvalho Pinto – que
não tenho o prazer de conhecer pessoalmente – o
fizeram por refinada malícia; contudo a fórmula do
ilustre Governador Bias Fortes, em boa hora
abraçada por grandes nomes do P.S.D. a começar
pelo seu próprio Presidente, o Embaixador Amaral
Peixoto, é altamente inteligente, e pode resultar no
quase milagre da estabilização do regime, com a
constituição de um novo Govêrno atuante, livre de
compromissos
pré-eleitorais
e
de
outras
inconveniências, – tal como o País está reclamando
no momento. O que a Nação deve esperar do P.S.D.
é a transformação dos reiterados apelos do
Governador de Minas Gerais, numa verdadeira
investidura, estendendo-a através de entendimentos
francos e às escâncaras, aos partidos, aos líderes, e
a todos os atuais candidatos potenciais, para que,
também êstes, com a natural desambição de
homens tão altamente colocados, somem suas
vozes em tôrno desta feliz solução, até chegarmos
ao momento, em que nenhum homem público – nem
mesmo o próprio Senhor Carvalho Pinto possa
recusar seus serviços ao País; – mas mesmo que
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eventuais intransigências viessem colocá-lo na
contingência moral de não aceitar, – nada impede
que a fórmula seja mantida, em torno de outro dos
muitos homens de igual porte, que abundam em São
Paulo e no Brasil.
Só o P.S.D, poderá levar a bom têrmo uma tal
empreitada, alcançando a aquiescência da UDN, do
PSP, do PTB, do PR e de nossas demais
agremiações democráticas; e o PSD poderá fazê-lo
com discernimento, abrindo mãos agora de uma
conquista incerta de um Poder Público arrasado,
para alcançá-lo com sucesso em 1965.
Não tenho a menor dúvida, repito, de que o
PSD poderá se quiser, colocar os atuais candidatos
em potencial, no dilema de sucumbirem
politicamente ou também apelarem publicamente
para o Senhor Carvalho Pinto, desobrigando-o de
quaisquer compromissos preexistentes, sejam de
que ordem forem, isto porque, "Fala mais alto o
interêsse supremo da Nação".
É por confiarmos no bom-senso e patriotismo
de nossos homens públicos, sobretudo daqueles
cujos nomes vêm sendo apontados como
candidatos, que assim nos expressamos, na certeza
de não ferir susceptibilidades. Podemos esperar que
nenhum dos muitos vultos já apontados para a
Presidência, que são muitos, seja a tal ponto toldado
na sua visão, – pela vaidade, ambição e
personalismo, – que deixo de ver na atual
conjuntura, a conveniência para o País, de um
Govêrno de União.
Assim podem e devem os partidos, prosseguir
com afinco e lealdade nos entendimentos em tão boa
hora encaminhados pelo PSD para a união em torno de
um nome paulista, isto, na certeza de que aquêle que
fôr indicado pelas nossas agremiações políticas, será
ato contínuo instado para aceder, pelos atuais
candidatos, cujo despreendimento pessoal, só pode ser

uma qualidade intrínseca de suas próprias
personalidades, já honradas com a confiança de
seus amigos e correligionários.
Os partidos responsáveis, podem indicar o
nome de qualquer cidadão para Candidato da União
Nacional, tenha ou não êle compromissos de ordem
pessoal com quem quer que seja.
Inoperantes se me afiguram, as consultas
prévias dos partidos aos nomes em causa: – li uma
declaração atribuída ao Governador Carvalho Pinto,
em que êste dizia e com muita razão, que receberia
como uma ofensa – qualquer consulta dirigida a êle,
por qualquer partido. Outra coisa será os próprios
partidos chegarem livremente à conclusão de que
êste ou aquêle cidadão – deve ser o candidato de
União Nacional; e só depois disso se dirigirem ao
escolhido. Dessa forma, no caso em foco do nome
do Governador Carvalho Pinto, só um homem
poderia privar o País da solução ajustada e isto por
questão de ordem moral, e êste homem só poderia
ser o Senhor Jânio Quadros.
Mas seria uma clamorosa injustiça e
desrespeito à pessoa de Jânio Quadros – o
candidato favorito no caso de luta – julgá-lo capaz de
uma tal atitude.
Só para raciocinar, podemos assim
equacionar o caso paulista: se o Senhor Carvalho
Pinto aceitasse discutir seu nome agora com os
partidos, seria, como êle mesmo já disse, um
traidor; da mesma forma se os partidos políticos
resolverem por sua alta deliberação, alcançar um
Govêrno de União Nacional, em tôrno do nome do
Senhor Carvalho Pinto, e se nessa altura o
Senhor Jânio Quadros não fôsse o primeiro a
abrir mãos "esponte sua", de compromissos
prévios e pessoais eventualmente existentes,
então êste seria duplamente traidor, não só de
seu amigo, como também de sua Pátria.
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Mas, como tive o cuidado de advertir, esta hipótese é
absurda – quando as pessoas em tela são homens
de bem: e – se trago o exemplo à baila, é para
encarecer a muitos que têm dado curso a êste
absurdo, – menos açodamento e mais senso de
justiça, no prejulgarem nossos homens públicos.
Para os que apressadamente vêm incoerência
na possibilidade que aventei de, uma vez fracassada
a união em tôrno de Brasília e do Brasil, lutarmos por
Jânio Quadros ou outro oposicionista em 1960 e em
1965 votarmos em Juscelino Kubitschek – respondo
que no primeiro caso estaremos lutando para
preservar a democracia, e no segundo caso, para
completarmos a obra de Brasília, como cérebro do
renascimento do Brasil.
Somos dos que acreditam que Brasília e o
Brasil vencerão bem, com a união dos partidos em
1960, e vencerão mal, sem ela, perdendo a
oportunidade da imediata reforma que a mudança
ensejará.
Em resumo, cumpre apoiar com atos e fatos
os esforços do Senhor Bias Fortes, que no Govêrno
de Minas deve estar sentindo na própria carne as
dificuldades imensas opostas ao Poder Público:
cumpre trabalhar no sentido de que o Brasil alcance
em São Paulo um Govêrno de União Nacional para o
período de 1961 a 1966; se isto fracassar teremos
ainda mais fortalecida a segurança de colocarmos a
Oposição no Palácio da Alvorada, com os votos do
Povo Brasileiro, sacrificado mas ainda esperançado,
com a bandeira que representa o Senhor Jânio
Quadros; e então será para o que der e vier, porque
uma vez alcançada a sua vitória nas urnas, êle
assumirá o Poder Constituído, muito embora vá
encontrar o País desgastado por uma luta, que todos
nós temos o dever de procurar evitar.
Mesmo
que
as
contingências
da
sucessão
nos
venham
a
colocar
em

campos opostos, não desejo encerrar êste
discurso sem uma referência especial e
homenagem a um político militante, amigo
pessoal, e companheiro de longos anos na
Coligação Democrática de Goiás, o Governador
Adhemar de Barros, de cujo amor ao Brasil
tivemos sobejas provas, sobretudo nós de Goiás,
Estado do Interior, cujos problemas sempre o
entusiasmaram e dêle mereceram as melhores
atenções, quando no desempenho de suas altas
funções públicas; estou assim convencido de que
êste candidato, bem como os demais, cujos
nomes vêm sendo objeto de cogitações pelos
partidos, somem agora seus esforços, no sentido
de que um brasileiro de São Paulo venha tornar
uma realidade o Govêrno de União Nacional, tão
necessário para a arrancada de Brasília.
Nesta altura dos entendimentos podemos
atribuir a responsabilidade quase total do fracasso ou
vitória de um Govêrno de União Nacional ao PSD,
partido que detém o Poder; no próprio seio dêste
partido, podemos apontar sem rodeios, ao eleitorado
de São Paulo, os nomes sôbre os quais recairá
inexoràvelmente, marcando-os para sempre – a
responsabilidade maior pelo eventual fracasso, da já
saudosa presença de São Paulo, na direção
suprema do País.
São êstes os nomes dos representantes
pessedistas que agora ficaram colocados na primeira
linha de combate e em posição de responder pelo
sucesso ou fracasso do Govêrno de União Nacional, no
período de 1961-1966 – e que será uma verdadeira
ponte entre os dois períodos do pessedista
Juscelino Kubitschek de Oliveira, o atual e o de
1966-1971, que êle e seu partido conquistarão,
por obra e graça da vitória de Brasília; Antônio
Feliciano; Amaral Furlan; Cunha Bueno; Brasílio
Machado Neto; Carmelo D'Agostino; Horácio Láfer;
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Pacheco Chaves; João Abdalla; Ranieri Mazzilli;
Ulysses Guimarães; Yukishigue Tamura e Auro
Moura Andrade.
Em segundo plano também ficarão no index
do eleitorado paulista os seguintes contemporâneos
dos Deputados pessedistas de 1960: Afrânio de
Oliveira; Franco Montoro; Maia Lello; Arnaldo
Cerqueira; Ivete Vargas; Dervilo Alegretti; Emílio
Carlos; Pereira Lopes; Silva Prado; Geraldo de
Carvalho; Gualberto Moreira; Hamilton Prado; Hary
Normaton; Herbert Levy; Hugo Borghi; Batista
Ramos; Coutinho Cavalcanti; Carvalho Sobrinho;
Henrique Turner; José Menck; Lauro Cruz; Luiz
Francisco; Mário Bani; Miguel Leuzzi; Nelson
Omegna; Nicolau Tuma; Olavo Fontoura; Ortiz
Monteiro; Paulo de Tarso; Paulo Lauro; Ferreira
Martins; Ruy Novaes; Salvador Lossaco; Waldemar
Pessoa; Padre Calazans e Lino de Mattos.
Seria refinado e condenável bairrismo, os
Deputados paulistas iniciarem movimento em prol de
um Govêrno da União, à base de São Paulo, da
mesma forma que tornou-se agora uma falta
imperdoável e fatal, deixarem que fuja do Estado que
representam, a oportunidade de contribuir para uma
solução, que a conjuntura econômica, política e
social do País, está reclamando, com meridiana
clareza.
Enquanto os jornais retratam Deputados
paulistas junto a candidatos que estão fora do
esquema de São Paulo, e divulgam entrevistas de
outros em favor de candidatos, até de fora dos
próprios partidos, mineiros do PSD, a começar pelo
seu ilustre Governador, e muitas outras vozes suas,
das mais autorizadas, da Bahia, do Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Maranhão, do Rio de Janeiro,
Pará, e de muitas outras Unidades, apresentam
esquemas de união, como o seguinte, da Bahia;
Para Presidente, Jânio Quadros, para Vice,

Teixeira Lott, ou outras proposições cuja paternidade
se deve à inteligência, acuidade e longo tirocínio de
políticos, como José Maria Alkmim e Benedicto
Valladares, sendo que êste, resumiu assim a sua
sugestão:
Prioridade nº 1: Candidato paulista e
partidário; Nº 2: Candidato paulista; Nº 3: Candidato
partidário; Nº 4: Candidato apartidário; esquema
êste, logo a seguir adotado pelo próprio Diretório
Nacional do PSD, que decidiu dar todo o apoio ao
seu Presidente "para tentar a fórmula de União
Nacional", com preferência sôbre as demais, e em
tôrno de um nome de São Paulo.
É assim que a iniciativa da União Nacional
deslocou-se, agora, e legitimamente, sobretudo para
os representantes de São Paulo no Congresso
Nacional, – que livres da pecha bairrista, têm o dever
de cerrar fileiras em tôrno do Govêrno de União
Nacional.
A escolha dos partidos, recaindo no nome do
atual Governador Carvalho Pinto, novo pleito terá
que se verificar para o Govêrno de São Paulo, e
nada impede que os mesmos rivais de ontem: Jânio
Quadros e Adhemar de Barros, voltem a disputar a
preferência do povo paulista.
Falo com tanto desembaraço, porque como a
maioria dos fazendeiros agropecuários ou peões de
Goiás, sou descendente dos paulistas que
desbravaram milhões de quilômetros quadrados de
nossos sertões e nos esqueceram por lá, mas que
agora têm o indeclinável dever de volver ao passado,
ajudar a fazer Brasília, êste cérebro diretor, não só
da ocupação, mas também do aproveitamento
nacional e efetivo de tantas e tão gloriosas
conquistas territoriais.
É primário que a valorização de mais de três
quartas partes do solo e população dêste
País interesse em primeiro lugar ao maior
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parque industrial existente e em segundo lugar aos
incipientes parques do Norte, Nordeste e Sul e
Centro do País. Portanto a presença de São Paulo,
de 1961 a 1966, à frente de um Govêrno de União,
dará a necessária continuidade, não só à obra de
Salvação Nacional que é Brasília, e a tôdas as outras
audaciosas iniciativas em marcha (Metas), mas
sobretudo permitirá a conjugação geral de esforços,
e convocação dos valores e recursos humanos
disponíveis, para a montagem, no Planalto Central,
de um organismo estatal, capaz de governar bem,
nossos 8.516.037 quilômetros quadrados e seus 60
milhões de habitantes.
Para nós, que há vinte anos, vimos
desgastando a vida na campanha da Mudança, é
particularmente grata, a perspectiva que antevemos,
do
bom
encaminhamento
de
períodos
governamentais que ensejarão à Nova Capital se
completar, não só em têrmos locais de cidade, mas o
que é importante, – em têrmos nacionais de um
cérebro vitalizado, de uma nova e grande Nação.
(Muito bem! Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR
EM SEU DISCURSO
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 nº 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
presentes.
A desapropriação é medida urgente do mais
alto interesse para o País e que não comporta mais

protelação; tal verba ensejará a aquisição aos preços
atuais, justos e baixos, das áreas que constituirão a
base financeira para a oportuna efetivação da
mudança da Capital.
Cordiais cumprimentos. – ass) Mourão Vieira –
Álvaro Adolpho – Cezar Vergueiro – Saulo Ramos –
Leônidas Mello – Carlos Lindenberg – Maynard
Gomes – Carlos Gomes de Oliveira – Paulo
Fernandes – Pedro Ludovico – Alfredo Dualibe –
Francisco Gallotti – Ruy Carneiro – Georgino Avelino
– Ary Vianna – Sá Tinoco – Filinto Müller – Alô
Guimarães – Moysés Lupion – Remy Archer –
Magalhães Barata – Jarbas Maranhão – Apolônio
Salles.
Idem pela U.D.N.:
ass) Othon Mäder – Argemiro de Figueiredo –
Daniel Krieger – Rui Palmeira – João Arruda –
Fernandes Távora – Freitas Cavalcanti – Juracy
Magalhães – Dinarte Mariz.
Idem, pelo P.T.B.:
ass) Lima Teixeira – Tarcísio Miranda –
Parsifal Barroso – Alencastro Guimarães – Vivaldo
Lima – Caiado de Castro – Cunha Mello – Lourival
Fontes – Lima Guimarães.
Idem, pelo P.L.:
ass) Novaes Filho – Armando Câmara.
Idem, pelo P.T.N.:
ass) Auro de Moura Andrade
Idem, pelo P.S.P.:
ass) Antônio de Barros Filho – Kerginaldo
Cavalcanti.
Idem, pelo P.S.B.:
ass) Domingos Vellasco.
Os representantes dos diversos Estados, com
assento no Senado Federal;
considerando a importância e a complexidade
do problema da mudança da Capital da República
para o planalto goiano;
considerando
que
da
solução
dêsse
problema
depende,
funda-
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mentalmente, a Reforma Governamental de que
tanto se fala no momento;
considerando que a interiorização da capital é
objetivo comum a todos que se interessam pelo
engrandecimento de nossa Pátria, sem distinção de
partido;
considerando o interêsse que o Parlamento
vem revelando pelo assunto, como demonstrou,
ainda recentemente, ao aprovar a emenda ao
Orçamento, de cento e vinte milhões de cruzeiros,
para a desapropriação total da área do novo Distrito
Federal;
decidem
dar apoio à orientação do Senador Coimbra
Bueno, simbolizada no lema: – "Meu partido é a nova
Capital" – e envidar todos os esforços, no sentido de
levar avante até a vitória final a idéia da mudança da
metrópole para o interior do País, nos têrmos da
Constituição.
ass.) Vivaldo Lima. – Ruy Carneiro. –
Caiado de Castro. – João Villasbôas. – Parsifal
Barroso. – Moura Andrade. – Fernandes
Távora.
–
Jarbas
Maranhão.
–
Paulo
Fernandes. – Filinto Müller. – Prisco dos Santos
– João Arruda. – Francisco Gallotti. –
Attílio Vivacqua. – Gilberto Marinho. – Álvaro
Adolpho.
–
Oswaldo
Moura
Brasil.
–
Bernardes Filho. – Lourival Fontes. – Lima
Teixeira. – Mathias Olympio. – Ary Vianna. –
A. P. Barros Filho. – Othon Mäder. – Argemiro
de Figueiredo. – Cunha Mello. – Novaes Filho. –
Apolônio Salles. –Mem de Sá. – Rui Palmeira. –
Juracy Magalhães. – Freitas Cavalcanti. – Arlindo
Rodrigues. – Lima Guimarães. – Saulo Ramos. –
Ezechias da Rocha – Kerginaldo Cavalcanti. –
Carlos Gomes de Oliveira. – Cezar Vergueiro. –
Moysés Lupion. – Dinarte Mariz. – Armando
Câmara. – Gaspar Velloso. – Magalhães Barata.
– Alberto Pasqualini.

GRUPO DE TRABALHO PELA NOVA CAPITAL DO
BRASIL
Os Lideres da Maioria, da Minoria, e da
Oposição
da
Câmara
dos
Deputados,
–
respectivamente, Deputados Vieira de Mello,
Fernando Ferrari e Prado Kelly; – da Maioria e da
Minoria, do Senado Federal, – Senadores Filinto
Müller e João Villasbôas; – e da Mudança da Capital,
– Senador Coimbra Bueno.
Considerando a excepcional importância da
Interiorização do Govêrno da República;
considerando que é indispensável uma boa
coordenação de esforços entre os Membros do
Legislativo e dêste com os demais Poderes, objetivando
a criação da Nova Cidade e o conseqüente
desenvolvimento da Civilização também no Interior;
constituem, neste ato, o "Grupo de trabalho pela
Nova Capital do Brasil", com sede no Rio de Janeiro, e
que será regido por normas que serão estabelecidas na
sua primeira reunião, – de cuja convocação fica
incumbido o Senador Coimbra Bueno.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1956. – ass.) –
Vieira de Mello, Deputado. – Fernando Ferrari,
Deputado. – Prado Kelly, Deputado. – Filinto Müller,
Senador. – João Villasbôas, Senador. – Coimbra
Bueno, Senador.
FUNDAÇÃO COIMBRA BUENO PELA NOVA
CAPITAL DO BRASIL. MANIFESTO POR UMA
CIVILIZAÇÃO SERTANEJA
Os ideais que nos animam na campanha pela
mudança da Capital Federal, têm, como objetivo,
uma civilização no Interior do Brasil, para a qual a
mudança é uma etapa preliminar indispensável.
A Nova Capital representa uma base de
operações para a conquista da civilização
mediterrânea brasileira, a única via estável pa-
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ra o progresso do País, como um todo, e que, sem a lativamente, do que o provocado pela descoberta do
Interiorização do Govêrno, só seria possível em fogo; e o Brasil é o país do mundo que possui a
muitos séculos.
maior área em condições – físicas e demográficas –
que permitem criar uma civilização nova.
ESPÍRITO
Extensas regiões, ainda pouco povoadas, com
ótimas condições para a vida humana, práticamente
Êsse o espírito, desde os primeiros passos da só restam no interior do Brasil.
campanha:
No limiar dessa nova era, temos o dever de aí
– do memorial dirigido ao Excelentíssimo erguer uma civilização modelar!
Presidente da República, em 1939;
As vitórias da realização de Belo Horizonte e
– da "Cruzada Rumo ao Oeste", lançada em de Goiânia, como cidades e como núcleos pioneiros
1940, quando os preceitos da mudança se de civilização são provas de quanto pode o nosso
encontravam excluídos da Constituição;
País.
– da luta pela inclusão dos preceitos
mudancistas na Constituição, em 1946;
PLANEJAMENTO
– da reação contra as tendências ao
parasitismo
procurando,
na
esfera
Devemos fazer tudo que fôr possível para
governamental, firmar a tradição de serviços não planejar, para prever o desenvolvimento dessa
remunerados, como exemplos para proteger a civilização.
Nova Capital do "empreguismo" e, na esfera da
Mas, como e até que ponto se poderá
iniciativa privada, procurando livrá-la das planificar uma
especulações, sobretudo imobiliárias (o Govêrno
deve ser o único proprietário de tôdas as terras
CIVILIZAÇÃO?
do Novo Distrito Federal);
– da luta por uma extensa planificação de tôda
Poderemos traçar rumos? Criar condições
a região, em contrário a limitado plano de capazes de influir, de orientar sua formação?
urbanização sòmente da Nova Cidade;
Dirigismo e empirismo, até onde e como
– da luta pela localização da Capital na atuarão? Até que ponto essa civilização poderá ser
zona da atual "fronteira humana" e onde as dirigida, ou será empírica?
influências das diversas regiões do País mais se
Enfim, como planejar e como atuar dentro
equilibram.
dêsse planejamento, para construirmos uma
Agora, com o profundo apoio da opinião civilização nova no sertão?
pública; com as decididas manifestações dos
Eis as questões.
mais altos dirigentes do Govêrno; com a
Do entrechoque das concepções atuais,
desapropriação das terras para o Novo Distrito devemos tirar as fôrças resultantes para impulsionar
Federal; e com outros fatos que prenunciam a o desenvolvimento, para solucionar problemas, como
vitória, parece-nos que é o momento de se por exemplo, dentre inúmeros outros:
cogitar dos problemas da futura civilização
– da alimentação, do vestuário, da habitação
mediterrânea do Brasil.
atendendo às nossas condições, corrigindo o exagêro
das influências de países, de "habitat" diferentes do
OPORTUNIDADE
Brasil, em nossos usos de mesa, roupa e casa;
–
da
circulação,
visando
não
Estamos no limiar da era atômica; os cientistas sòmente o acesso aos portos para o
prevêm para a humanidade um avanço maior, re- estrangeiro;
mas
igualmente,
a
in-

– 319 –
tercomunicação de tôdas as regiões do País, para ser subestimados, para todo o mundo.
ampliação do mercado interno, e intensificação do
Será a civilização das civilizações!
turismo;
– dos desajustamentos de um país capitalista
INICIATIVAS PRÁTICAS
que não possui capitais.
Reconhecemos a enormidade da tarefa, mas a
CIVILIZAÇÃO DAS CIVILIZAÇÕES
mútua compreensão, apoio e cooperação afastam o
desânimo e confortam a esperança de ser atingido
Enfim, tudo planificar de modo a que essa objetivo útil para o "Bem de todos e felicidade geral
civilização seja a verdadeira aglutinação do melhor da Nação".
elemento brasileiro, conjugado com o que de melhor
Não há que pretender soluções sòmente
puder concorrer o estrangeiro, e se torne a mais pura dentro da iniciativa privada para um tal complexo que
expressão da civilização do século XX, sem engloba, em cúpula, todos os problemas sociais: –
conquistas pela fôrça, sem imperialismo, sem Só com os Poderes Públicos coordenando e
racismo, sempre fiel ao conceito de que:
complementando esforços da iniciativa privada, se
"Não ambicionamos um plano de território que poderá chegar a boas conclusões.
não seja nosso, mas temos um expansionismo, que
Para isso, vimos cogitando em gestão
é o de crescermos dentro de nossas próprias paralela, de uma cooperação entre a iniciativa
fronteiras".
privada, Govêrno e Oposição, no âmbito nacional,
Neste sentido, aliás, sempre se definiram, que coloque êsses problemas de sobrevivência e
acentuadamente, as tendências brasileiras, nos progresso da Nação, acima dos entrechoques
Centros onde já floresce nossa civilização.
político-partidários, de modo a se garantir
Teremos a primeira civilização planificada continuidade
e
intensidade
de
trabalho
sôbre a terra!
indispensáveis: – Muito esfôrço durante muito tempo.
Teremos o primeiro grupamento humano
A gestão de colocar a Nova Capital fora das
desonerado da contingência de conquistar questões político-partidárias já obteve êxito em
prèviamente a terra, para se desenvolver!
Goiás, onde iniciativa privada, Govêrno e Oposição
Pela primeira vez a semente de uma nova colaboram fecundamente. O êxito e os frutos desta
civilização não terá de ser regada pelo sangue de recente cooperação nos anima à tentativa, ora em
vencidos ou de escravos!
curso, de ampliá-la para a esfera federal.
Esta poderá ser a civilização da Paz e da
Liberdade!
CONCLAMAÇÃO
Não a Paz assentada sôbre a vitória de uma
guerra de conquista, mas a Paz sem vencidos.
Com o mesmo espírito que vem alimentando
O exemplo que, para a humanidade, ela essa campanha há tantos anos, e na concepção do
poderá representar: a influência do espírito novo dever de cada um fazer tudo o que estiver ao seu
que nela se desenvolverá, livre dos ódios raciais, alcance para o bem dessa civilização mediterrânea,
religiosos e políticos, a comunhão de raças e de vimos conclamar nossos compatriotas a estudarem,
credos como já, desde agora, existem no a prestarem atenção, a cerrarem fileira na luta
Brasil,
são
valores
que
não
devem por essa civilização, e, bem assim, bus-
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carem o apoio de entidades e pessoas do País e do
Exterior para, sem distinção de raças ou de credos
religiosos ou políticos, colaborarem nesta obra de
engrandecimento do patrimônio da humanidade.
Rio de Janeiro, março de 1956. ass) –
Senador Jerônimo Coimbra Bueno. – Engº Abelardo
Coimbra Bueno. – Construtores da Cidade de
Goiânia.

possibilidade da colaboração de organizações
internacionais, como a UNESCO, e de estrangeiras,
como o "Instituto of Inter American Affairs" (Ponto
IV);
4 – Quanto aos meios: Só os Poderes
Públicos poderão dispor de meios capazes de
coordenar êsses estudos, com a colaboração da
iniciativa privada;
5 – Quanto à constituição: Poderá ser
RELATÓRIO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
constituída uma comissão mista, composta de
DA COMISSÃO PRELIMINAR DE ESTUDOS DA
elementos oficiais e da iniciativa privada para cuidar
CIVILIZAÇÃO SERTANEJA
especificamente do problema. Pela aceitação que
tem tido a idéia, pode-se concluir que a iniciativa
A Comissão Preliminar de Estudos da privada será facilmente mobilizada para a
Civilização Sertaneja, integrada pelos representantes colaboração com os órgãos do Govêrno.
das diversas entidades que deram acolhida ao
convite da "Fundação Coimbra Bueno Pela Nova
CONCLUSÃO
Capital do Brasil", relata e conclui os seus trabalhos
da seguinte forma:
A Comissão Preliminar conclui:
1 – é necessário;
RELATÓRIO
2 – é oportuno e urgente;
3 – é possível para a ciência universal;
Os assuntos debatidos em reuniões realizadas
4 – é exeqüível para os órgãos oficiais e
de maio a agôsto do corrente, conforme as privados do Brasil planejar o desenvolvimento do
respectivas Atas, lavradas e rubricadas em interior, conseqüente da mudança da Capital, no
livro competente, se resumem nas seguintes sentido da mais elevada civilização nos sertões.
afirmações:
Dados êsses fatos, e dado que só os Poderes
1 – Quanto à necessidade: É necessário que Públicos poderão coordenar trabalhos dessa
se façam os estudos das condições, em que se há natureza, é indispensável encarecer, à atenção do
de desenvolver a civilização do interior do Brasil, em Govêrno, êsse transcendente assunto.
conseqüência da mudança da Capital Federal;
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1956. –
2 – Quanto à oportunidade: Com o início de Evaristo de Sá, pela Universidade do Brasil. –
Brasília, já se inicia também o "rush" na região: a Cassiano Ricardo, pela Academia Brasileira de
oportunidade de qualquer previsão é, portanto, Letras. – Luiz Felipe de Castilhos Goycochêa, pelo
imediata e urgente, sem o que possíveis erros Pen Clube do Brasil. – Rafael Xavier, pela Fundação
iniciais poderão comprometer irremediàvelmente os Getúlio Vargas. – Salvador Nogueira Diniz, pela
resultados;
Confederação Nacional da Indústria. – Jarbas de
3 – Quanto à possibilidade: Com os elementos de Carvalho, pela Associação dos Artistas Brasileiros. –
que dispõe a ciência universal, pode-se fazer um Paulo Martins, pelo Rotary Clube do Rio de
planejamento nesse sentido, dispondo o Brasil de Janeiro
–
Jorge
Mariani
Machado,
pela
órgãos e de pessoal técnico, oficiais e privados, além da Confederação Brasileira de Desportos. – João
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Kessler Coelho de Souza, pela Confederação Rural
Brasileira e Centro Cívico e Social da Produção do
Rio Grande do Sul. – José Soares de Mattos, pela
Federação Brasileira dos Engenheiros. Antônio
Martins de Carvalho, pela Federação das
Associações Comerciais do Brasil. – Abelardo
Coimbra Bueno, pela Fundação Coimbra Bueno Pela
Nova Capital do Brasil.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho por cessão do Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR, PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento do nobre Senador Coimbra Bueno.
É lido e apoiado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 165, DE 1959
Requeiro inscrição nos Anais do Senado, da
entrevista anexa, do Senador Amaral Peixoto,
Presidente do P.S.D.ao "Diário de Noticias", sôbre a
situação política, e que em suas linhas gerais,
condizem com o seu discurso de hoje.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1959. –
Coimbra Bueno.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento ora
apoiado vai à Comissão Diretora e será incluído
na Ordem do Dia após emitido o parecer daquele
órgão.
Sôbre a mesa projeto de lei proposto pelo
nobre Senador Reginaldo Fernandes.
Lido e apoiado, é despachado às Comissões
de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura,

de Viação e Obras Públicas e de Finanças o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 21, DE 1959
Autoriza o Poder Executivo a emitir sêlo
comemorativo do cinqüentenário da descoberta, por
Carlos Chagas, do agente da Trypanosomíase
humana, (Apresentado pelo Senador Reginaldo
Fernandes).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
emitir o sãlo comemorativo do cinqüentenário da
descoberta, por Carlos Chagas, do agente da
trypanosomíase humana.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificativa
A descoberta do agente etnológico da
Trypanosomíase humana, o Schisotrypanum Cruzi,
por Carlos Chagas, representa um acontecimento
marcante no campo das doenças tropicais e uma
vitória da ciência brasileira.
Em 1907, Carlos Chagas, que já exercia o
cargo de Chefe da Comissão de Estudos da
Profilaxia antimalárica, em Minas Gerais, e fôra
incumbido por Oswaldo Cruz de executar a
campanha antipalúdica nos serviços de construção
da Estrada-de-Ferro Central do Brasil, no Norte
daquele Estado, começou a interessar-se pelo
hemiptero vulgarmente denominado "barbeiro".
Em 1908, já Chagas descrevia o Trypanosoma
Minaseuse, parasito dos saguis e, finalmente, em
1909, descobria em Lassance, localidade do Vale do
Rio das Velhas, o agente da Trypanosomiase
humana ao qual deu o nome de Schisotrypanum
Cruzi em homenagem ao seu mestre, amigo e
diretor, Osvaldo Cruz. A descoberta dêsse hemíp
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tero heteróptero, da família Reduvídae, do gênero
conorrhinus e espécie Magistus, constitui um dos
padrões de glória da biologia brasileira e a atenção
que despertou, a repercussão que obteve nos meios
científicos do mundo inteiro atestam a importância do
feito de Chagas.
Impõe-se, portanto, a comemoração dêsse
fato nas proporções a que faz juz a memória de
Carlos Chagas. Daí a proposição que visa a dar a
êsse cinqüentenário as dimensões nacionais que
merece.
Sala das Sessões, em 12 de maio de 1959. –
Reginaldo Fernandes. – Mendonça Clark.
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos ofícios
encaminhados à Mesa.
São lidos os seguintes ofícios:

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo ao pedido
constante dos ofícios que acabam de ser lidos,
designo para as referidas Comissões:
em substituição ao Sr. Senador Ruy Carneiro,
o Sr. Senador Eugênio de Barros; em substituição ao
Sr. Senador Argemiro de Figueiredo, o Sr. Senador
Caiado de Castro. – (Pausa)
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara, nº 107, de 1958, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cid. tura, o crédito de Cruzeiros
3.000.000,00, como auxílio à biblioteca da
Faculdade Nado. nai de Medicina da Universidade
Oficio
do Brasil, tendo Pareceres, (sob ns, 387 e 832, de
1958, 210 e 211, de 1959), pela aprovação do
Senhor Presidente.
projeto e das Emendas de Plenário de números 1
Devendo ausentar-se desta capital o Sr. e 3 e pela rejeição das de números 2 e 4, e das
Senador Argemiro de Figueiredo, solicito se digne V. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e
Ex.ª de designar-lhe substituto temporário nas Cultura e de Finanças.
Comissões de Emenda à Constituição ns. 1 e 2, de
1959, na forma do disposto no art. 77 do Regimento
O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto teve a
Interno.
discussão encerrada na legislatura anterior.
Atenciosas saudações. – Cunha Mello.
De acôrdo com o art. 323, § 1º do Regimento
Interno, a discussão deve ser reaberta.
Em discussão o projeto com as emendas.
Ofício
(Pausa).
Senhor Presidente.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
Achando-se ausente desta capital o Sr. discussão. (Pausa).
Senador Ruy Carneiro, solicito se digne V. Exa.
Está encerrada.
designar-lhe substituto temporário nas Comissões
Em votação o projeto, sem prejuizo das
dos Projetos de Emenda à Constituição ns. 1 e 2, de emendas.
1959, na forma do disposto no art. 77 do Regimento
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Interno.
permanecer sentados. (Pausa).
Atenciosas saudações. – Cunha Mello.
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107, DE 1958
(Nº 2.198-B, de 1958, na Câmara
dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 3.000.000,00, como auxilio à biblioteca da
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil.

teca da Escola Agrícola da Pontificia Universidade
Católica de Campinas, no Estado de São Paulo.
EMENDA Nº 3
Acrescente-se, em seguida ao artigo 1º:
Art. ...É, igualmente, o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito especial de Cr$
1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros)
como auxilio à biblioteca da Universidade Rural de
Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
Emendas números 2 e 4, que têm pareceres
contrários.
Os Srs. Senadores que aprovam ae Emendas
números 2 e 4 queiram Permanecer sentados. (Pausa).
Estão rejeitadas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros), como auxilio à biblioteca da Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil.
EMENDA Nº 2
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Acrescente.se ao art. 1º
" ...bem como dois milhões de cruzeiros (Cr$
Projeto publicado no “Diário do Congresso
Nacional”, de 20 de junho de 1958.
2.000.000.00), para o "Museu das Bandeiras", em
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as Goiás, e destinados à aquisição e instalação de
Emendas números 1 e 3, que têm pareceres motivos históricos, da era colonial.
favoráveis.
Os Srs. Senadores que aprovam as Emendas
EMENDA Nº 4
números 1 e 3 queiram permanecer sentados.
Art. 1º.
(Pausa).
Estão aprovadas.
Substitua-se pelo seguinte:
São as seguintes as emendas aprovadas:
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
EMENDAS Nº 1
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) como auxilio à Faculdade Nacional de
Acrescente-se ao art. 1º o parágrafo seguinte: Medicina da Universidade do Brasil, sendo:
Parágrafo único. É, igualmente, autorizado
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros)
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da para a Biblioteca:
Agricultura o crédito especial de Cruzeiros 2.000.000,00
Cr$ 2,000.000,00 (dois milhões de cruzeiros)
(dois milhões de cruzeiros) como auxilio à biblio- para a 3ª Cadeira de Clinica Médica".
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O SR. PRESIDENTE: A matéria vai à,
Votação, e discussão única, do Requerimento
Comissão de Redação:
nº 164, de 1959, pelo qual o Sr, Senador Novaes
Filho solicita, de acôrdo com o art. 49 da
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara Constituição Federal e 40 do Regimento, autorização
nº 206, de 1958, que fixa a idade limite de para aceitar designação para chefiar a Delegação do
permanência no serviço ativo dos Tenentes Coronéis Brasil à XXXI sessão do Conselho da Organização
dos diversos Quadros de Oficiais Especialistas da das, Nações Unidas para AIimentação e Agricultura
Aeronáutica, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns.
(matéria em tramitação urgente, nos termos dos
201 e 202, de 1959, das Comissões de Segurança
arts. 329, nº 11, letra "b" e 330, letra "b", do
Nacional e de Finanças.
Regimento).
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra
O SR, PRESIDENTE: – Em discusaão.
ao
nobre
Senador Rui Palmeara para, em nome
Não havendo quem peça a palavra encenarei
da
Comissão
de Relações Exteriores, emitir
a discussão. (Pausa).
parecer.
Está encerrada.
O SR. RUI PALMEIRA (*): – Sr. Presidente,
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
Relatar
do projeto na Comissão de Relações
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Exteriores, opino favoràvelmente à concessão
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado que vai à da licença ao nobre Senador Novaes Filho, para,
sanção:
como Chefe da Delegação Brasileira participar
da reunião do Conselho da Organização das
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
Nº, 208, DE 1958
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
(Nº 3.717-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Os Srs. Senadores que aprovam requerimento
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Fixa a idade limite de permanência no serviço
Está aprovado. Fica autorizado o Sr, Novaes
ativo dos Tenentes-Coronéis dos diversos Quadros
Filho para aceitar a designação constante do
de Oficiais-Especialistas da Aeronáutica.
requerimento.
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra
O Congresso Nacional decreta:
ao
nobre
Senador Sebastião Archer, primeiro
Art. 1º E fixada em 60 (sessenta) anos a idade
orador
inscrito
para falar depois da Ordem do Dia.
limite de permanência no serviço ativo dos Tenentes(Pausa).
Coronéis dos diversos Quadros de Oficiais
Está ausente.
Especialistas da Aeronáutica a que se refere o art.
14 da Lei nº 2.370, de 9, de dezembro de 1954.
Art, 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua __________________
publicação, revogadas as dísposiçdes em contrário. (*) – Não foi revisto pelo orador.
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Tem a palavra o nobre Senador Eeribaldo
Vieira, segundo orador inscrito.
O SR. HERIBALDO VIEIRA (*): – Sr.
Presidente, no momento em que a sensibilidade dos
brasileiros é tocada de grande perplexidade, diante
da situação financeira gravíssima que atravessa o
País, em que as angústias do nosso povo, os
sofrimentos da nossa gente já não ecoam apenas
nas ruas e nas cidades, atravessam marés e
repercutem no Oriente e no Ocidente, trago ao
conhecimento da Casa o grito de angústia dos filhos
de Sergipe, atingidos por uma grande sêca que
devastou as plantações e extinguiu as safras.
As culturas dos Municípios de Tobias Barreto,
Japaratuba, do alto São Francisco e do interland
sergipano, tôdas elas calcinou-as o sol inclemente. Já
estamos em meado de junho, e as chuvas não caíram
naquela região. É desesperadora a situação daquele
nobre, povo, sempre esquecido da Federação. Para
sobreviver, para se desafogar um pouco da pobreza,
vale-se – e falo heròicamente – apenas dos seus
próprios recursos. As suas safras estão perdidas e não
têm eles recursos para novas plantações.
É a razão da minha presença na tribuna, Sr.
Presidente. Apelo para o Sr. Presidente da República
no sentido de socorrer meu Estado.
A Bancada de Sergipe no Senado e na
Câmara Federal, endereçou, hoje, ao Sr. Presidente
da República, o seguinte telegrama:
"Exmo. Sr. Presidente da República.
Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Palácio do Catete.
Distrito Federal.
A
Bancada
sergipana
de
vários
partidos
do
Senado
e
na
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Câmara dos Deputados, em face das terríveis
realidades das sêcas que voltaram a assolar uma
grande área do Estado de Sergipe, com grande
prejuízo à economia agropecuária e às finanças do
Estado, vem reiterar o apêlo já formulado a V. Ex.ª
pelo Governador Luiz Garcia, do socorro
inidispensável ao Govêrno Estadual, a fim de
fazer face às dramáticas situações daquela
Unidade da Federação, pràticamente com as suas
safras perdidas em várias regiões, estando
desprovida de recursos para a sua recuperação.
Atenciosamente – Senador Heribaldo Vieira –
Senador Lourival Fontes – Senador, Jorge
Maynard – Deputado Seixas Dória – Deputado
Passos Pôrto – Deputado Lourival Batista e
Deputado Euvaldo Diniz".
Sr, Presidente, há um ditado que diz: –
"Quando menos se espera, Deus está no nosso
caminho".
No momento em que Sergipe, pela voz de
seus representantes no Senado, formula veemente
apêlo ao Sr, Presidente da República traz,
também. a S Ex.ª e à Nação notícia alvissareira.
Nesta hora de angústia em que, o País se vê às
voltas com gravíssimos problemas financeiros,
jorrou petróleo no Município de Japaratuba! Os
pesquisadores tinham certeza da existência de
ouro negro em meu Estado; e, anteontem, viramna jorrar, para felicidade de Sergipe e do Brasil. A
análise está sendo feita para determinação do teor
comercial dêsse petróleo, antevendo-se ser da
melhor
qualidade
porque
provém
do
prolongamento do lençol alagoano. A perfuração
alcançou 2.500 metros. O povo do meu Estado
sente-se ufano, e a Nação receberá do solo
sergipano um manancial de riqueza.
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Sr. Presidente, não deve faltar o auxilio da
União à população flagelada do pequenino Sergipe.
Essas, Sr. Presidente, as palavras que queria
pronunciar no Senado, para que cheguem até o
Presidente da República, e S. Ex.ª venha em socorro
de minha terra. Que as vacas magras passem por
onde passam as vacas gordas; que o grito de
Sergipe encontre ressonância nas autoridades
públicas, a exemplo de outros grandes Estados. O
Rio Grande do Sul acabou de sofrer a calamidade
das enchentes e teve o seu socorro. Meus
conterrâneos confiam em que o Sr. Juscelino
Kubitschek não lhes faltará nesta hora angustiosa.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, ouvimos, há pouco, através da palavra
brilhante do nobre Senador Gilberto Marinho, em
nome da Maioria desta Casa, a exaltação do Correio
Aéreo Nacional.
Representante, no Senado, do Estado do
Maranhão – Unidade federativa de precários
transportes – desejo consignar, nos Anais, minha
homenagem ao fundador do então Correio Aéreo
Militar, o saudoso General Leite de Castro. Apoiou
aquêle ilustre militar, Integralmente, o atual
Brigadeiro Eduardo Gomes, mola mestra da
execução daqueles serviços tão relevantes para a
Nação e, sobretudo, para os Estados de
comunicações difíceis.
Na chefia do Correio Aéreo Militar ninguém
excedeu
ao
Brigadeiro
Eduardo
Gomes.
Obstinadamente, êle e seus companheiros voavam
arriscando a vida, pois naquela época não existiam
as comunicações pelo rádio, os rádio.
_________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.

faróis e campos de aterrissagem apropriados ao
pouso.
No Maranhão várias vidas foram salvas pelo.
Correio Aéreo Militar. Cito, entre outras, a do Bispo
de Grajaú e a do chefe de um longínquo município,
Coronel Lucas Coelho, há pouco falecido. Certo dia –
e sôbre Bate caso consigno uma palavra de gratidão
ao Brigadeiro Eduardo Gomes – Chegava eu em
casa, à noite, e encontrava minha família atribulada.
Meu sogro, em grave perigo de vida, não tinha
possibilidade de transportar-se para esta Capital,
porque, na ocasião, os hidro-aviões da Panair só
passavam em São Luiz de oito em oito dias. Ministro
da Guerra o eminente então General Eurico Dutra,
determinou à Diretoria do Correio Aéreo Militar
mandasse um avião transportar o doente.
Sr. Presidente, o que desejo exaltar foi a boa
vontade, o espírito de humanidade do Brigadeiro
Eduardo Gomes que, recebendo a ordem do Titular
da Guerra, providenciou, imediatamente, a partida de
um Bis-Craft para transportar o enfêrmo, o que foi
feito.
Percorria êle as linhas do Correio Aéreo Militar
com bom ou mau tempo, em aviões sem segurança.
O fato não era de admirar no Brigadeiro Eduardo
Gomes, porque, em 1922, zombava da morte na
epopéia do Forte: e, em 1935, dominando seu
quartel ameaçado pela sanha dos comunistas,
reassumiu, embora ferido, o comando e manteve a
autoridade de seu pôsto.
Pela passagem do aniversário do Correio Aéreo
Nacional, quero exaltar a figura do Brigadeiro Eduardo
Gomes e felicitar todos os que desbravaram, como
pioneiros, aquelas linhas – o Brigadeiro Wanderley,
Casimiro Montenegro, Clóvis Travassos e tantos outros.
Renda também homenagem àqueles que pontilharam
de cruzes essa estrada, mortos nos desastres; e
transmito, na data de hoje, ao Correio Aéreo
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Nacional, através do Ministro Correia de Melo,
também um dos primelros pilotos do Correio Aéreo
Nacional, nossas congratulações, sobretudo as da
Bancada do Maranhão.
Estas, Sr. Presidente, as palavras que desejo
fiquem nos Anais da Casa, como homenagem não
só do Maranhão, mas de todos os brasileiros, a
êsses bravos que fundaram e levaram para a frente
o Correio Aéreo Nacional. (Muito bem! Multo bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDEITE: – Tem a palavra o nobre
Senador Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr.
Presidente, não poderia deixar passar a data em
que se festeja mais um aniversário do Correio
Aéreo Nacional sem uma referência a essa grande
realização do Brigadeiro Eduardo Gomes e de
seus denodados companheiros dos primeiros
tempos da penetração da aviação pelo Brasil
adentro. Ë também oportuno agradecer, neste
momento, a colaboração imensa que a antiga
Diretoria da Aviação do Exército, comandada pelo
hoje Marechal Eurico Gaspar Dutra, prestou aos
engenheiros e técnicos destacados para a
construção de Goiânia. Nos pequenos teco-tecos
de então, naqueles aviões vermelhlnhos, nos
“Wacco" abertos de dois a três passageiros fazia o
transporte, do litoral para Goiás, durante tôda a
construção de Goiânia, dos engenheiros e técnicos
a cargo dos quais ficara aquela obra, bem como
de sua correspondência.
_______________

(*) – Não foi avisto pelo orador.

Aproveito o momento em que se comemora
mais um aniversário de criação do Correio Aéreo
Nacional, para fazer um apêlo ao espirito pioneiro
daqueles que o conceberam, para o manterem na
sua forma, inicial, e não como atualmente está
fundido com o Comando de Transporte Aéreo, cuja
função muito difere daquela que inspirou a nossa
grande realização, única talvez no mundo, que é o
Correio Aéreo Nacional.
Sua fusão com o "COMTA" criou um
organismo que não corresponde à idéia dos
sonhadores do Correio Aéreo, nem satisfaz,
plenamente
àqueles
que
pretendem
o
desenvolvimento racional e altamente especializado
do Comando do Transporte Aéreo. A separação
dêsses dois órgãos se impõe, para. que o Correio
Aéreo Nacional volte a ser o que era no passado e a
exercer a sua ação desbravadora que firmou gloriosa
tradição. E busque aquêles núcleos populacionais,
ainda hoje instalados de nosso País, sobretudo na
Bacia Amazônica, onde vivem completamente
segregados da civilização, alguns milhares de
brasileiros, heróis anônimos da soberania Nacional.
Missão precipua do Correio Aéreo Nacional
seria abrir rotas aéreas ao longo de todos os grandes
rios da Bacia Amazônica, como fêz no passado em
relação ao Tocantins, e ao Araguaia.
Dentro de mais alguns anos todo o território do
Brasil poderia estar vasculhado por pequenos aviões
do C.A.N., numa obra estupenda de integração
territorial e assistência humanitária, premiando os
pioneiros cuja presença nos mais remotos rincões de
nossa pátria, constitui um verdadeiro milagre de
brasilidade.
A etapa seguinte e talvez a última
e permanente missão do C.A.N. poderia ver
a abertura de pequenos campos de pouso
pouco distanciados uns dos outros, e ao longo de
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tôda a linha terrestre de nossas fronteiras desde o
Chuí ao Oiapoque.
Esta seria; sem dúvida, a grande missão, para
ser completada pelo Correio Aéreo Nacional, como
em sua fase inicial projetavam os seus
idealizadores, à frente dos quais sempre estêve a
figura impoluta do Brigadeiro Eduardo Gomes. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos. (Pausa).
Nata mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de segunda-feira próxima a
seguinte:
ORDEM DO DIA
EMENTA
Nº 9.54 – Modifica os arts. 3º e 4º do
Regimento Interno do Senado.
Nº 14-54 – Regularia votações em partes e as
destacadas.
Nº 15-54 – Dá nova redação ao § 3º do art.
113 do Regimento Interno.
Nº 16-54 Dispõe sôbre a posse dos
Senadores.
Nº 17-54 Dá nova redação ao artigo 25 do
Regimento Interno.
Nº 18-54 – Dá nova redação ao § 1º do art. 10
do Regimento Interno.
Nº 19-54 – Sôbre a correspondência do
Senado.
Nº 21-54 – Regula a licença dos Senadores
por motivo de doença.
Nº 22-54 – Sabre eleição da Comissão Diretora.

Nº 23-54 – Modifica o § 1º do artigo 43 do
Regimento Interno.
Nº 27-54 – Sôbre votação secreta.
Nº 30-54 – Dispõe sôbre convocação de
sessão secreta.
Nº 31-54 – Desfaz equívoco na redação
do § 2º do art. 175 do Regimento Interno do
Senado.
Nº 32-54 Dispõe sôbre a eleição das
Comissões Permanentes do Senado.
Nº 33-54 – Dispõe sôbre a redação para a 2ª
discussão ou final.
Nº 34-54 – Dispõe sôbre a ata da última
sessão de qualquer sessão legislativa.
Nº 35-54 – Dispõe sôbre ingresso no recinto
do Senado.
Nº 38-54 – Suprime o final do art. 224 do
Regimento Interno.
Nº 38-54 – Dispõe sôbre a composição das
Comissões Permanentes.
Nº 40-54 – Dispõe sôbre a rejeição de
proposição principal após aprovação de emenda.
Nº 41-54 – Dispõe sôbre a votação de
proposição considerada em parecer parcialmente,
inconstitucional.
Nº 42-54 – Provê a solicitação de informações
ao Conselho Nacional de Economia.
Nº 45-54 – Dispõe sôbre vista do processo de
qualquer proposição.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10
minutos.

45ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 15 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E FREITAS CAVALCANTI
As 14 horas e 30 minutos, acham. se
Alô Guimarães.
presentes os Senhores Senadores :
Gaspar Venoso.
Mourão Vieira.
Souza Naves.
Cunha Mello.
Francisco Gallottt.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Saulo Ramos.
Sebastião Archer.
Daniel Krieger.
Eugênio de Barros.
Mem de Sá.
Mendonça Clark.
Guido Mondin. – (49).
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
Fernandes Távora.
acusa o comparecimento de 49 Senhores
Menezes Pimentel.
Senadores.
Sérgio Marinho.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Reginaldo Fernandes.
Vai ser lida a Ata.
Dix-Huit Rosado.
Argemíro de Figueiredo.
O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 2º,
Jarbas Maranhão.
procede à leitura da Ata da sessão anterior, que,
Freitas Cavalcanti.
posta em discussão, é sem debate aprovada.
Rui Palmeira.
O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
conta do seguinte:
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
EXPEDIENTE
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Tribunal Regional Eleitoral
Attíllo Vivacqua.
Ary Víanna.
Jefferson de Aguiar.
Diploma
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Catarina declara eleito Suplente de Senador da
Gilberto Marinho.
República, para o mandato a terminar no dia 31
Benedicto Valladares.
de janeiro de 1967, o cidadão Brasillo, Celestino
Lima Guimarães.
de Oliveira, de acôrdo com os resultados da
Milton Campos.
Lino de Mattos.
eleição realizada em 3 de outubro de 1958. Tendo
Coimbra Bueno.
sido apurados 494.052 votos, o referido candidato
Taciano de Mello.
que foi registrado pelo Partido União Democrática
João Villasbôas.
Nacional, obteve cento e noventa e três mil
Filinto Müller.
setecentos e oitenta e seis (195.788) votos, contra
Fernando Corrêa.
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cento e noventa e um mil, oitocentos e dezenove
(191.819) votos obtidos pelo candidato Jade
Magalhães, inscrito pelo Partido Soclal Democrático
e pelo Partido de Representação Popular e quarenta
e oito mil cento e quarenta e seis (48.148) votos
obtidos pelo candidato Telmo Vieira Ribeiro, inscrito
pelo Partido Trabalhista Brasileiro.
Florianópolis, 29 de novembro de 1958. –
Severino Nicomedes Alves Pedrosa, Presidente.
1) Prestação de contas da cota do Impôsto de
Renda recebida pelas Prefeituras Municipais:
Do Prefeito Municipal de Picos, PI;
Do Prefeito de Ceará-Mirim, RN;
Do Presidente da Câmara Municipal de Pio XI,
PI;
Do Prefeito Municipal de Capinópolis, MG;
Do Prefeito Municipal de Jacui, Minas Gerais;
Do Prefeito Municipal de Mercês, Minas
Gerais;
Do Prefeito Municipal de Rio Pomba, MG;
Do Prefeito Municipal de Rio Prêto, MG;
Do Prefeito Municipal de Natércia, MG;
Do Prefeito Municipal de Aguai, São Paulo;
Do Prefeito Municipal de Itatiba, SP;
2) Apelos no sentido da rápida aprovação das
seguintes proposições:
Projeto de Lei nº 4.820.59 (na Câmara) que
autoriza a União a constituir uma Sociedade
por ações que se denominará Siderúrgica de
Santa Catarina, S. A. (SIDESC), e dá outras
providências:
Da Assembléia Legislativa de Florianópolis,
SC;
3) Comunicação de eleição e posse:
Da Mesa da Câmara Municipal de Soure, PA;
Da Diretoria da Sociedade Padre Cícero de
Juazeiro do Norte, CE;
Do Prefeito Municipal de Matriz de Camagibe,
AL;

Do Prefeito Municipal de Cansanção, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Feira de
Santana, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Ipiau, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Jaguar!, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Miguel
Calmon, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Nazaré, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Salvador,
BA;
Da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Extração de Mármores, Calcários e
Pedreiras de São Félix, BA;
Do Prefeito Municipal de Valente, BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Aurilândia,
Go
Da Mesa da Câmara Municipal de Bela Vista,
MT;
Da Diretoria do Instituto Matogrossense para
Cegos, Campo Grande, MT;
Da Diretoria da Associação Comercial,
Industrial e Agro-Pastoril, de Volta Redonda, RJ;
Da Diretoria do Diretório Acadêmico "Pedro
Ernesto", no Rio de Janeiro;
Do Conselho da Seção do Rio de Janeiro, da
Ordem dos Advogados do Brasil;
Do Prefeito Municipal de Ilhota, SC;
Da Diretoria do Circulo Operário de Caràzinho,
RS;
Da Mesa da Câmara Municipal de São Borja,
RS;
Da Mesa da Câmara Municipal de Santa
Maria, RS;
4)
Observações
e
sugestões
sôbre
proposições em curso no Congresso:
Projeto de Lei nº 552-55 (na Câmara), que
estabelece o plano preliminar da Reforma Agrária,
dispondo sôbre o regime de lavoura nas terras
agrícolas, a discriminação e destino dessas terras
para fins de cultivo, criação e povoamento, regula as
condições do trabalho em parceria e renda, e dá
outras providências:
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Da Presidência da Sociedade Nacional de
Agricultura, no Rio de Janeiro, DF;
Da Câmara Municipal de Cuiabá, MT;
Da Câmara Municipal de Júlio Mesquita, SP;
Da Câmara Municipal de Matão, SP;
Da Câmara Municipal de Piracicaba, SP;
Da Câmara Municipal de Ribeirão Prêto, SP;
Da Câmara Municipal de São Sebastião,
SP;
5) Diversos assuntos:
Dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Maracanã e Oriximiná, PA, comunicando a
instalação dos seus trabalhos legislativos;
Do Clube Operário Florianense, de Floriano,
PI, solicitando providências no sentido de ser
construída, no menor prazo possível, a Hidrelétrica
do Rio Parnaíba;
Da Câmara Municipal de Bauru, SP,
manifestando-se favorável ao princípio democrático
de conferir o direito de voto aos analfabetos e às
praças de pré;
Do Sindicato dos Trabalhadores em Emprêsas
Ferroviárias da Zona Paulista, em Campinas, SP,
manifestando-se contrário à atitude da Fôrça Policial
daquele Estado que pretende caçar, a ponta de
baioneta, os trabalhadores, para obrigá-los a retornar
ao serviço;
Do Sexto Quarteirão de Amigos de Catanduva,
SP, lançando protestos contra a Lei nº 3.470, de 28
de novembro de 1958 (Impôsto de Renda), com
referência à classe dos caixeiros viajantes;
Das Câmaras Municipais de Caçapava e
Jaboticabal, SP, solicitando providências, no sentido
de que os impostos, em geral, não sejam
aumentados;
Da Câmara Municipal de S. José do Rio Prêto,
SP, comunicando voto de louvor, aprovado por
aquela Câmara, pela suspensão da partida de
futebol da Portuguêsa Santista no continente
africano;

Da Câmara Municipal de São Paulo, SP,
encaminhando cópia de requerimento que manda
consignar nos Anais daquela Câmara, voto de
saudade em memória de Getúlio Vargas;
Da Câmara Municipal de Sorocaba, SP,
lançando um apêlo para que seja considerado
feriado o dia 8 de maio, em homenagem ao término
da Segunda Grande Guerra Mundial;
Da Câmara Municipal de São Vicente, SP,
manifestando-se contrária à realização de operação
imobiliária na extensa e importantíssima área do
território nacional "Hiléia Amazônica";
Da Câmara Municipal de Ponta Grossa, PR,
comunicando a aprovação, por aquela Câmara, de
um voto de profundo pesar pelo falecimento do
Senador Georgino Avelino;
Da Câmara Municipal de Santa Maria, RS,
manifestando-se contrária aos aumentos constantes
verificados nos preços de pneus e gasolina;
Do Sr. Luís da Silva, de S. Paulo, lançando
apêlo ao Congresso, no sentido de ser dada maior e
merecida
divulgação
à
"Campanha
do
Desarmamento Infantil";
Do Sr. Ataíde Pacheco e outros, de Pôrto
Alegre, RS, sugerindo a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de apurar
a verdadeira situação das emprêsas de energia
elétrica.
Ofício do Presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros, nos seguintes têrmos:
INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS
Gabinete do Presidente
Rio de Janeiro, em 25 de maio de 1959.
Sr. Vice-Presidente:
Tem sido nosso constante propósito
colaborar com o Poder Legislativo no aprimoramento
de nosso direito positivo. E, dentro dês-
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se objetivo, ao ensejo de recente Projeto de Lei nº
14, de 1959, do Deputado Paulo Tarso, que visa "A
distribuição de lucros aos trabalhadores das
emprêsas", fizemos examinar o assunto por ilustre
Comissão de Juristas dêste Instituto, a qual acaba de
oferecer o parecer (que juntamos), aprovado pelo
Plenário, em Sessão de 21 de maio dêste ano.
Como se trata de assunto que, neste
momento, está sendo estudado pelo Senado
Federal, permitimo-nos solicitar a V. Exa., que se
digne determinar a publicação do referido parecer,
no "Diário do Congresso Nacional", propiciando, por
essa forma, a divulgação do pensamento dos
Juristas brasileiros, que se congregam neste
Centenário Instituto, acêrca do importante dispositivo
constitucional que regula a participação do
trabalhador nacional no lucro das emprêsas.
Antecipando a V. Exa., os nossos sinceros
agradecimentos pelo atendimento desta solicitação,
aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe os
nossos sentimentos de alto aprêço e distinta
consideração. – Otto de Andrade Gil, Presidente.
PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS
LUCROS DAS EMPRÊSAS
Parecer sôbre o Projeto de Lei nº 14-59, da
Câmara dos Deputados, dispondo sôbre a política de
incentivo à adoção pelas emprêsas, do regime de
distribuição de lucros aos trabalhadores. (Autor:
Deputado Paulo Tarso).
O Projeto de Lei nº 14-1959, recentemente
apresentado à Câmara dos Deputados, pelo
representante paulista, o ilustrado Sr. Paulo
Tarso, é mais uma iniciativa que se junta
às anteriores, no sentido de dar regulamentação
ao art. 157, nº IV, da Constituição de 1946
e, de modo geral, a se tornar realidade a

participação dos trabalhadores nos lucros das
emprêsas.
Conquanto seja o projeto, de reduzida
dimensão, com apenas quatro artigos, nem por isso
é seu exame desprovido de dificuldades, pelas
repercussões
que
as
medidas
nêle
consubstanciadas poderão ter na prática.
Diz o seu art. 1º:
"Para efeito de apuração do lucro real a que
se refere o art. 37, do Regulamento do Impôsto de
Renda (Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro de
1956), considera-se dedução, a importância total
distribuída,
direta
ou
indiretamente,
aos
trabalhadores, a título de participação nos lucros da
emprêsa".
A lei se encontra, tôda ela, pode-se dizer,
nesse dispositivo, porque os demais são dela
decorrência, ao declarar de que forma se fará a
distribuição.
Antes de aludir a outros dispositivos, seja-me
permitido salientar um aspecto do projeto que me
parece da maior importância, porque, a pretexto de
criar incentivos à participação facultativa, por
iniciativa dos empresários, o que se pretende, em
última análise, é mesmo determinar a partilha
obrigatória dos lucros. Refiro-me ao disposto no art.
2º:
"O Banco do Brasil S. A. (sic), o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, a Caixa
Econômica Federal e demais estabelecimentos
oficiais de crédito, em suas operações, darão
prioridade, em igualdade de condições, às emprêsas
que, em obediência ao disposto no art. 157, nº IV, da
Constituição Federal, estejam executando um plano
de participação dos trabalhadores, nos seus lucros,
na forma prevista nesta lei."
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Estabelece ainda que o mesmo critério será
empregado no julgamento de concorrências públicas
e na aprovação de contratos, de qualquer espécie,
realizados com entidades públicas e autarquias
federais, assim como sociedades de economia mista,
cujas ações em maioria sejam de propriedade da
União.
A participação revestirá duas formas, as
formas possíveis, nesta altura a que nos
encontramos das experiências e dos debates entre
os teóricos sociais e economistas: – participação
direta e participação indireta.
Depois de aludir a alguns critérios de fixação
das percentagens, o projeto determina que os planos
de participação serão objeto de convenções ou
contratos feitos sob a supervisão do Departamento
Nacional do Trabalho.
Na justificação, o Deputado Paulo Tarso
assinala que o problema de execução do preceito
constitucional que assegura a participação dos
trabalhadores nos lucros das emprêsas, vem, por
mais de um decênio, preocupando o legislador e,
não obstante os vários projetos e soluções
lembrados, não foi possível equacioná-lo de maneira
hábil e oferecer-lhe solução adequada, ou seja, "a
solução por muitos reclamada e por todos esperada".
Há nesse jôgo de palavras, utilizada pelo Autor
do projeto, um mundo de problemas a serem
suscitados, a começar por se saber quem são
aquêles muitos que estão a reclamar a aplicação, a
execução do dispositivo do art. 157, nº IV, da
Constituição de 1946. Êsse ponto parece-me da
maior importância, porque das reivindicações sociais
que inquietam os patrões e seus assalariados, aqui e
em tôda parte do mundo, será, talvez, esta a que
menos sensibiliza as classes proletárias, por motivos
a que aludiremos noutra parte dêste trabalho.
Face
a
tais
dificuldades
que
até
aqui
"tem
impedido
a
tramitação

das soluções compulsórias, esquematizadas na
forma do disposto no art. 157, inciso IV, da
Constituição", foi que se julgou conveniente adotar
uma alternativa, esta de "incentivos à participação
nos lucros".
Não se trataria, como consta da justificação,
de adotar agora uma solução compulsória, mas a
participação de livre vontade do empresário, de sua
iniciativa, da compreensão de que ela representa
justiça social e sobretudo da verificação na prática de
que, em contra-partida serão asseguradas a êle
empresário, algumas vantagens, a que se dá a
designação de incentivo.
Será esta uma etapa pioneira, um ensaio, uma
sondagem no terreno difícil em que se desenvolvem
as relações entre capital e trabalho. Depois dessa
etapa, à base de proposta, de vantagens do Estado
ao empresário, virá a outra, a de imposição, a de
partilha compulsória dos lucros, que será assim, a
etapa final, aquêle estágio alcançado pela
socialização da riqueza, em que, na previsão de
Ripert "se infundirá nos trabalhadores" a idéia de que
a fábrica é sua fábrica e não, apenas, do seu patrão,
nêles trabalhadores, êsse espírito capitalista de que
não se deu conta" (in "Aspectos Jurídicos do
Capitalismo Moderno", parágrafo 3, nº 141).
Os fundamentos do projeto constituem uma
fórmula de opção, conquanto se aluda à participação
facultativa: – ou o empresário distribui uma parte dos
seus lucros ao operário, ou o entregará ao Estado,
através da bomba de sucção do Impôsto de Renda.
Pior ainda: ou o empresário institui a participação ou
será afastado dos guichês do Banco do Brasil, do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, das
Caixas Econômicas, das autarquias e até das
concorrências do Govêrno.
Chama-se a isso incentivo, num País que
não tem crédito organizado; cuja rêde bancária
vive, tôda ela prêsa aos contrôles oficiais da
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Carteira de Redescontos do Banco do Brasil e cujo
sistema de crédito está atrasado, segundo o
depoimento oficial, de pelo menos, um quarto de
século, em relação à maioria dos países
subdesenvolvidos.
De comêço, pode-se afirmar, sem sombra de
dúvida, que não se trata pròpriamente de incentivo,
nem de propiciar a participação em caráter voluntário
ou facultativo. Através de vigorosos instrumentos de
coação oficial, o que se pretende é obrigar mesmo a
emprêsa a distribuir lucros, o que seria até certo
ponto razoável, partindo da premissa de que haja
sempre disponibilidades dêsses lucros, num país de
baixos índices de produtividade e de poupança.
Não se contesta, haja emprêsas em condições
de assegurar êsse benefício. São precisamente as
de maior poder econômico, e que teriam, a partir do
dia em que êsse projeto se transformasse em lei,
meios legais, embora ilegítimos, de destruir seus
concorrentes de maior capacidade econômica e
financeira, afastados das fontes de crédito, na
maioria oficiais, pelo menos o crédito a longo prazo;
afastados do mercado oficial, porque não podem
disputar êsse mercado, nas concorrências públicas
ou administrativas, sem falar de sua posição
desvantajosa no mercado de trabalho.
Dos aspectos preliminares do projeto, aquêles
que constituem ponto de apoio do sistema
preconizado pelo seu ilustrado Autor, resta –
excluídos aquêles que se me afiguram revestir
caráter de sanção econômica – o incentivo fiscal,
consistente em deduzir do cálculo do lucro real, as
importâncias pagas a título de distribuição de lucros
aos empregados.
A justificação encerra, até certo ponto, uma
contradição com os objetivos de desenvolvimento
econômico da emprêsa:
"É sabido que a lei do Impôsto de Renda
estatui o regime de tributação das somas

pagas a título de gratificação aos empregados,
desde que excedentes a limites verdadeiramente
insignificantes.
Não há dúvida de que êsse sistema fiscal
constitui notável desestímulo à política de
participação nos lucros; por isso mesmo cumpre
invertê-los em tôda linha, para o fim de torná-lo hábil
ao objetivo político social que motivou a
apresentação do presente projeto."
E conclui:
– "Finalmente convém lembrar meio mais
eficaz de se integrar nossos trabalhadores no
esforço pelo desenvolvimento econômico da Nação.
A criação de novas riquezas, propiciada pela política
oficial de investimentos, não trará benefícios apenas
aos detentores de capitais, mas a todos os
elementos humanos da emprêsa".
Assinala-se, sempre, que a emprêsa privada
no Brasil sofre permanentemente de um mal crônico,
a sobrecarga fiscal, com que, de um lado
satisfazem as necessidades sempre maiores do
Erário Público; e, por outro lado, se amortece a
reação íntima e, às vêzes, ostensiva, dos que
vêem no homem de emprêsa mais ou menos
próspero, e sempre presumidamente próspero, um
privilegiado frente aos menos aquinhoados de bens
materiais.
Essa tradição vem dos primeiros tempos da
colônia quando, segundo o depoimento de Rocha
Pombo, os impostos já esmagavam o produtor e o
comerciante.
Em verdade, nem sempre precedem
os clamores dos que se opõem ao Fisco, mas,
há que aceitar-se que, freqüentes vêzes, a
sobrecarga
tributária
resulta
de
falta
de
correspondência do aparelho fiscal com o programa
de aceleramento do nosso progresso econômico. E
que a rigidez dêsse sistema tributário que não
raciocina, não pensa e não vê, gerando injustiça
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para
favorecer
ou
para
prejudicar,
tem
implicações relevantes na situação econômica das
emprêsas, e pois dos empresários e dos
assalariados.
Êsse é um ponto essencial, que não mereceu,
ao nosso modo de ver, atenção na elaboração do
projeto, partindo da consideração que a participação
dos trabalhadores nos lucros das emprêsas
pressupõe emprêsas prósperas.
Não seria, talvez, mais lógico, mais
racional, partir do fortalecimento da emprêsa
privada, do seu avigoramento econômico e
financeiro, que possibilitará, sòmente êste, os
meios de uma repartição de lucros em caráter
duradouro?
A opinião de Paul Samuelson, um dos mais
Iúcidos economistas da nossa época, em seu
monumental "Economics An Introduction Analysis",
tem sentido universal:
– "Dúvidas freqüentes se expressam sôbre
se os altos Impostos de Renda não desencorajam
o esfôrço e a aceitação do risco. Não é fácil
responder a esta questão. Muita gente preferirá
trabalhar mais para ganhar mais. E muita gente,
muito médico, cientista, artista ou negociante que
goste das suas ocupações e da sensação de poder e
de realização que estas lhe dão, trabalhará da
mesma forma, quer seja por US$ 100.000,00. Outros
ainda preferem folgar mais do que trabalhar,
agindo assim em conseqüência da tributação
progressiva".
E ainda:
– "É mais fácil calcular os efeitos do impôsto
progressivo sôbre os investimentos arriscados.
Serão provàvelmente adversos... (obra citada,
capítulo VIII).
Ora, se o lucro, na definição mais elementar, é a
consecução necessária pela emprêsa (e não nos refe-

rimos ao super-lucro, ponto de divergências
insanáveis entre os técnicos) de elementos
essenciais, indispensáveis a sua sobrevivência, e
resulta de circunstâncias não totalmente ao alcance
de empresário, cumpre cuidar dos meios de assegurálo e em proporção tal que seja possível reservar uma
parcela dêle para uma justa destinação social.
O fator fiscal tem influência preponderante no
setor dos investimentos e da poupança que são o
sangue e a vida das emprêsas como unidade
produtora da riqueza.
A forma simplista de tirar do Govêrno para dar
ao trabalhador, através da dedução do Impôsto de
Renda, é acertada do ponto de vista da técnica
fiscal, mas não realiza o ideal econômico que é o do
florescimento da emprêsa.
Assim se explicam as dificuldades e
hesitações com que, decorridos mais de doze anos
de vigência da Constituição de 1946, os nossos
legisladores lutam à procura de uma solução.
A determinação daquele diploma legal é
inequívoca:
– "Art. 157. A legislação do trabalho e da
previdência social obedecerão aos seguintes
preceitos, além de outros que visem à melhoria das
condições dos trabalhadores...
IV – Participação obrigatória e direta do
trabalhador nos lucros da emprêsa, nos têrmos e
pela forma que a lei determinar".
A inserção dêsse instituto no texto da
Constituição de 1946, deveu-se a vários motivos: de
um lado a pressão das correntes do pensamento
social no mundo de após guerra, de uma luta que se
feriu também no terreno ideológico. Chapultepec
consagrou medidas, algumas delas não reguladas
ainda no Brasil, como o direito de greve, que
constituem já não dizemos uma concessão, mas
uma nova concepção do mundo capitalista, face aos
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problemas sociais e aos interêsses das classes que
constróem a riqueza.
Dessa influência, não se pode excluir a
pressão das correntes que se filiam à corrente
marxista, à qual a democracia cristã, filosofia
política do ilustre autor do projeto, disputa terreno
palmo a palmo, na realização das conquistas sociais.
Assinale-se que os marxistas são geralmente
contrários ao sistema. Lenine proclamava em
1905, que é inútil procurar a salvação da massa
operária em outra coisa que não seja o
desenvolvimento maciço do capitalismo, até a
crise.
No Brasil, as primeiras tentativas antecederam
a atual Constituição podem ser situadas no
período imediato ao término da primeira Grande
Guerra.
O armistício em novembro de 1918 e já em
março de 1919, em ato público, com o poder
avassalante de sua palavra e de seu prestígio
intelectual, Rui Barbosa conclamava:
"...precisamos ensaiar a associação do capital
com o trabalho, tão desenvolvida, vai por um quarto
de século na Grã-Bretanha, onde há seis anos já o
praticavam cento e quarenta casas inglêsas nas
quais os operários, em número de cento e seis
mil, eram acionistas, com os patrões explorando,
com êstes, um capital de trezentos milhões de
libras."
E concluía:
– "Assim como do trabalho depende o capital,
assim e na mesma proporção do capital depende o
trabalho. São as metades que recìprocamente se
inteiram, de um organismo, cujos dois elementos
viventes não se podem separar sem se destruírem".
(Rui, in "Questão Social e Política do Brasil", Rio,
1951).

Na Câmara dos Deputados, o Deputado
Deodato Maia, apresentou projeto de lei instituindo a
participação em 1919. Deve ser esta, a primeira
tomada de posição na área legislativa.
Esta iniciativa contou com a adesão de figuras
prestigiosas do Parlamento da época, mas não saiu
das Comissões.
Outra tentativa, também, na Câmara dos
Deputados, foi a do representante pernambucano,
Oswaldo Lima, em 1936.
Antes, o Presidente Arthur Bernardes, em
Mensagem ao Congresso, como o faria em 1955,
outro Presidente, Sr. Café Filho, lembrara a
necessidade de se consagrar em lei, êsse Instituto
que então empolgava alguns centros industriais da
Europa, em experiências e debates doutrinários,
sobretudo na Inglaterra, sob influência dos Trade
Union, que o renegavam posteriormente.
Depois da Constituição de 1946, o primeiro
projeto foi o de autoria do Deputado Berto Condé,
seguido por outro do Deputado Segadas Viana. Já em
1947, outros projetos surgiam, os dos Deputados João
Amazonas e Daniel Faraco, exprimindo duas
tendências e duas fórmulas que refletiam a filiação
filosófica de cada um: o primeiro, preocupado em
preservar a emprêsa, preservava o capital investido e
os fundos de reserva, excluídos os destinados às
depreciações e indenizações por despedida. O
segundo, realizando verdadeira mutilação naquilo que
constitui sua própria estrutura, para considerar lucro o
rendimento obtido pela emprêsa e deduzidas apenas
as percentagens previstas na lei do Impôsto de Renda.
Poderíamos aludir a outras manifestações de
correntes políticas, instituições de caráter social e
líderes do pensamento nacional, que sob várias
formas, discutiram o problema ou propugnaram pela
sua adoção.
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O Projeto mais atual é o que transita no
Senado Federal, o de nº 33-1952, da Câmara dos
Deputados, a que se deu substitutivo, através de
longa emenda de autoria do Senador João Lima
Guimarães, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro,
precisamente o que por várias vêzes, tem renegado
a
participação
direta
por
prejudicial
aos
trabalhadores.
O apoio e o repúdio formam, ao nosso modo
de ver, uma encruzilhada em que os mais isentos no
apreciar o instituto da participação nos lucros,
estacam como aquela estátua de sal a que se
referem as letras sagradas, embora por outros
motivos...
A explicação dessa divergência, que vai aos
extremos opostos, parece-me explicado por Maurice
Dobb:
"Alguns patrões, ao invés de adotarem o
sistema de retribuição em correspondência com os
resultados, preferem o chamado de participação nas
utilidades, com o propósito de estimular entre os
trabalhadores um espírito coletivo favorável a uma
produção maior e a interessá-los financeiramente no
êxito da emprêsa (Maurice Dobb, in "Salários", ed.
do "Fundo de Cultura Econômica", 1949, pág. nº 77).
O mesmo autor assinala, em outro ponto de
seu livro famoso:
"Freqüentemente procura-se obter outra
vantagem do plano, separa os operários dos
sindicatos, exonerando a emprêsa de contratar
coletivamente e evitando as greves. (Ib. página 77).
Essa assertiva é confirmada por Patterson, ao
aludir ao papel das Trade Unions, em sua luta com os
gerentes de emprêsa (Oward Patterson, in "Social
Aspects of Industry" – ed. McGraw-Hill, 1943, pág. 460).

O poderoso líder trabalhista norte-americano,
John Lewis, no Congresso de Organização Industrial,
também repeliu a participação com esta justificativa:
"Labor desillusioned experience in regard to
profit sharing plans has been used as device to avoid
payment of an immediate decent wage and made
labor depende upon haphazard industrial and
financial policies of management, (apud. Robert L.
Rowe, in Profit Sharing Plans in Industry – Harward
Business Reviw, set. 1949).
A repulsa dos trabalhadores pela participação
direta, não parte sòmente daquele grupo do
proletariado imbuído das idéias marxistas-leninistas.
Já Charles Gide, economista superado, mas sempre
atual para os iniciados, assinala o fato de que a
aversão dos socialistas pela participação dos lucros,
é bem lógica, "Se o lucro é roubo cometido pelos
patrões em detrimento dos trabalhadores, a reforma
que o legítima, êsse roubo, dando aos roubados
participação nêle é, por demais, impertinente". É que
os operários temem que a participação seja um
engôdo com o fim de aumentar a produção, pelo
suplemento de trabalho, auferindo a empresa valor
superior ao que lhe seria conferido como suplemento
de rendimento. E ainda que essa participação pode
constituir um subôrno do patronato, para desligar o
operário de seu sindicato e eliminar o direito de
greve. (in Compêndio de Economia Política. Livro III,
parte prim., capítulo III).
Esta indiferença resulta, também, da constatação
da incerteza sôbre uma solução que oferece riscos, o
menor dos quais, não seria ainda, a deflagração
dos conflitos de interêsses entre empregados e
empregadores, à conta de dificuldades insuperáveis,
afetando a vida da emprêsa, sua organização,
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sua administração e seus processos de trabalho.
Imaginem, por um momento, essa participação na
indústria de tecidos ou na indústria de açúcar, dadas
as disparidades da dimensão e da estrutura dessas
emprêsas.
Sinal dêsse desinterêsse e, às vêzes, até de
repulsa, é que na última campanha pela Presidência
da República, em nosso País, um dos candidatos
desfraldou a bandeira da participação na forma do
preceito constitucional e, nem por isso, conseguiu
sensibilizar a massa trabalhadora, apesar de sua
auréola de idealista capaz de se fazer por elas
acreditado.
Também, contra a participação direta, se
pronunciou um dos homens de maior autenticidade
como líder neste País, e que em meio à desventura
física que o destrói e nô-lo rouba ao serviço do
Brasil, jamais deixou de ser sincero na enunciação
do seu pensamento político. Refiro-me ao Sr. Alberto
Pasqualini, que resumiu assim seu ponto de vista:
"Contra a participação direta, há, pelo menos,
três objeções fundamentais:
a)
dificuldade
quase
insuperável
de
estabelecer o critério de sua fixação;
b) exclusão do benefício dos empregados de
emprêsas que eventualmente não produzem lucros;
c) exigüidade do benefício e o conseqüente
desinterêsse do trabalhador pela sua percepção (in
Bases e Sugestões para uma Política Social, Nota
3)".
O Sr. Pasqualini suscita, a seguir, a questão
de se saber se a participação deve obedecer a
um critério de percentagens fixas ou se proporcional
à fôlha de salários. A resposta parece simples,
por meio de uma opção, mas "a variedade
das situações e dos casos que a prática pode
oferecer, cria problemas e questões para as

quais difìcilmente a lei poderá pré-estabelecer a
solução."
Essas dificuldades começam logo, ao
conceituar-se o lucro real, que não constitui um
conceito ou uma definição uniforme por parte dos
economistas. E isso tem conseqüências na prática. A
legislação do Impôsto de Renda, citada, tem um
conceito que não coincide com outros critérios
modernos, até de direito positivo, como é o caso, por
exemplo, do Código do Trabalho do Chile, modêlo de
legislação avançada, que para cálculo de lucro, faz a
dedução de 8% sôbre o capital investido e de mais
2% para cobertura de risco da emprêsa.
Os motivos por que foi a participação
renegada na Itália, se encontram nestas palavras de
Luigi Eunaudi, tiradas de suas magníficas lições de
política social:
"...a participação nos lucros não pode ser o
resultado de uma norma legislativa obrigatória,
necessàriamente geral e uniforme e provàvelmente
fecunda apenas atritos, discórdia e crescente
instabilidade social; e se quer que seja permanente,
deve ser fruto do espírito de colaboração de franca
discussão, o qual não pode encontrar raíz senão
num clima de experiência livre e voluntária".
Não consideramos inexeqüível, de um ponto
de vista geral, a participação nos lucros, mas há que
encontrar-se a fórmula hábil, de modo que as
fórmulas teóricas e aparentemente inofensivas, não
agravem o problema das relações entre categorias
econômicas, de maneira funesta e perigosa.
Ela será possível dentro de uma fórmula
tècnicamente adequada à realidade, fórmula
que ainda não foi encontrada. Que se estude o
problema de participação em caráter mais
predominantemente
social,
não
individual:
Seja a forma preconizada por Ripert, seja
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a participação através de ações especiais (Ação –
trabalho) como quer Borges Gurvitch. Mas, tendo
sempre em conta, que o mais alto interêsse do
operário, coincide com o mais alto interêsse do
patronato: a sobrevivência, a estabilidade e o
progresso da emprêsa.
A dimensão dêsse trabalho não comporta
referir êsses exemplos. Seja-me permitido nesta
oportunidade e em lugar de mais longas
dissertações, invocar o testemunho insuspeito do
grande Ripert:
"O regime capitalista pensou sempre em
aumentar a produtividade do trabalho oferecendo
aos trabalhadores uma participação nos lucros. Por
parte de alguns patrões êste oferecimento foi
generoso. Na segunda metade do século XIX
despertou grandes esperanças êsse sistema que a
realidade há destruído".
Ripert que não pode ser acusado de
reacionário, não se opõe à participação, mas dita a
lição que lhe parece a mais condizente com a
realidade:
"...a análise que temos feito da emprêsa
parece impor a participação nos lucros. Mas essa
participação se impôs em proveito da coletividade do
pessoal, e não em proveito de cada assalariado,
tomado individualmente (in "Aspectos Jurídicos do
Capitalismo Moderno" – Trad. espa. Ed. Ejea –
Buenos Aires – § 140).
A sugestão de Ripert, que parece ser a
vitoriosa em todos os países que a tentaram, é a
aplicação de uma parte dos lucros em obras
assistenciais, devidamente planejadas.
Aos que fazem as leis – os legisladores
ou os que com êles colaboram – aos juristas,
de modo geral, incumbe propugnar para
que as leis não sejam divorciadas da

realidade da vida, para que devem ser feitas.
A vida da lei, sustentava o grande Holmes,
não é a lógica mas a experiência" ou, como ensinava
Dupond de Nemours, citado por Georges Gurvitch:
"As leis do Estado devem ser atos apenas
declaratórios das leis essenciais da ordem social. Se
as prescrições do soberano contrariassem essas
leis, não se tornariam obrigatórias para ninguém".
Concluímos, dentro da ordem de idéias aqui
expendidas:
a) o Projeto de Lei nº 14-1959, sob a forma
nominal de incentivo à emprêsa que distribuir lucros
aos seus operários, estabelece, na realidade, essa
distribuição em caráter obrigatório. Obrigação por via
oblíqua, ao criar sanções econômicas e
administrativas às emprêsas que não o fizerem, sem
indagar-se da possibilidade de poderem fazê-lo;
b) a participação obrigatória e direta, apesar
do preceito constitucional, não consulta aos
interêsses das emprêsas nem dos empregados.
Êstes, na sua maioria repudiam esta participação,
seja por motivo ideológico, seja pela constatação de
sua ineficácia em todos os países em que se
realizaram tentativas neste sentido;
c) a participação facultativa, à base de
incentivos fiscais, é Medida, em princípio aceitável,
desde que revista a forma indireta e deve ser objeto
de medidas legais em que se considerem,
atentamente, os planos assistenciais e suas
repercussões no mercado de mão-de-obra;
d) tendo em vista o que se contém nas
alíneas anteriores, e que vários projetos de lei
sôbre o mesmo assunto tramitam no Congresso,
sem perspectiva de conclusão não só o de nº 141959, como todos os demais devem ser sustados em
seu curso, até que uma emenda constitucional,
visando ao art. 157, nº IV, venha permitir que o as-
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sunto ali previsto seja tratado de maneira que melhor
assegure a justiça social, o progresso econômico do
País e a defesa da propriedade particular.
Sala das Sessões do Instituto dos Advogados
Brasileiros, Rio, 14 de maio de 1959. – Otto de
Andrade Gil, Presidente. – J. Motta Mata, Relator. –
Raimundo Nunes, co-Relator, com a seguinte
declaração de voto, de apoio e aditamento ao
parecer:
Sempre tivemos como perigosa para a nossa
incipiente economia e para a segurança da paz
social, a introdução em nossa Constituição de 1946,
do princípio contido no art. 157, nº IV – tornando
obrigatória a participação direta do trabalhador nos
lucros da emprêsa.
Já em 1951, um livro que publicamos sob o
titulo "Capítulos de História e de Sociologia",
havíamos feito observações sôbre a matéria (págs.
291 e 344). E, aqui mesmo, perante êste Instituto,
em palestra proferida em 8 de maio de 1958,
reproduzimos
mais
de
espaço,
nossas
considerações a respeito.
Dêsse modo, seremos breves no apreciar o
judicioso parecer do nosso nobre colega Motta Maia
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1949, da
iniciativa do ilustre Deputado Paulo Tarso, que trata
do assunto.
Antes de tudo, achamos que a participação
obrigatória quer dizer – por direito, nos lucros da
emprêsa, envolve uma apropriação forçada e injusta
da propriedade, a menos que partamos do princípio
marxista, quando sustenta que o capital é produto de
uma apropriação indébita de parte dos lucros do
trabalhador.
Expliquemo-nos:
Segundo Carl Marx, a plus valia é aquela
quantidade de valor produzida pelo operário, acima
do salário que êle recebe em troca:

Dizem Lapidus e Ostrovitionov:
"Êste excedente de valor que o operário cria
em surplus do valor de sua fôrça de trabalho é
chamado mais valia" (Economia Pol., 66).
Esta mais valia devia, pois, constituir salário;
mas o capitalista se apropria dela, levando-a à sua
conta de capital.
Assim dizia Marx:
"Se o proletariado não é senão uma máquina
de produzir mais valia, o capitalista não é senão uma
máquina de capitalizar essa mais valia" ("O Capital",
pág. 503).
Dessarte, segundo Marx, o trabalho do
operário não é integralmente remunerado pelo
salário que êle recebe. Uma parte do salário devido,
chamada mais valia, é escamoteada pelo capitalista
e incorporada ao capital, através da conta de
lucros.
Assim, nos lucros do capitalista há uma parte
que não é sua, que foi indèbitamente apropriada pelo
capitalista e que, por justiça comutativa, deve ser
devolvida ao trabalhador.
Diante dêstes princípios marxistas, estaria
perfeitamente justificada a medida constitucional que
determina a participação do operário, por via direta e
obrigatória, nos lucros da emprêsa. Seria a
reparação de uma injustiça histórica.
Mas se a nossa Constituição não teve o
intuito de perfilhar, como verdade dogmática, a
doutrina marxista de que o capital é um roubo –
como defender o princípio de que o dono da
emprêsa é obrigado a entregar e o trabalhador tem o
direito de exigir, uma parte dos lucros que são
daquele?
Dir-se-á que o princípio não é marxista,
tanto que os comunistas o combatem. Mas
isto faz parte da técnica marxista-leninista,
cujo
plano
de
ação
no
processa-

– 341 –
mento da revolução social é evitar tôda a medida de
ordem parcial, que anestezie, amorteça ou dilate o
desfecho da crise final que êles pacientemente
esperam como um determinismo econômico e, por
atos, querem, antes auxiliar, que deter.
Dir-se-á, ainda, que o princípio não tem
fundo marxista porque a Igreja, pela voz
autorizada e insuspeita de Pio XI, na encíclica
Quadragésimo Anno, a perfilha, e que o Pe.
Riquete, numa de suas conferências em Notre
Dame convocava "operários e empregados a
participarem de alguma forma, da propriedade da
emprêsa", declarando ser "mais apropriado às
condições atuais da vida social temperar, na
medida do possível, o contrato de trabalho por
elementos extraídos do contrato de sociedade" ( –
"Os Cristães e o Poder", pág. 63; – Quadragésimo
Anno, nº 65).
É preciso, porém, advertir que o que a Igreja
faz aqui é uma exortação às convenções voluntárias
para que humanizem cada vez mais as relações
entre patrões e operários. Não se trata de um grito
de guerra de operários contra patrões, para que uns
se apoderem à viva fôrça daquilo que ao outro
pertence.
Êste ponto de vista da Igreja sobressai claro
de várias alocuções de Pio XII, segundo se pode ver
de um livro de Marcel Clement, em que êste reuniu
tôdas as falas pontifícias daquele grande Papa, de
vários anos.
Para Pio XII, o salário e o lucro são atributos
distintos, não tendo, portanto, o trabalhador direito
sôbre a totalidade ou parte daqueles lucros (ob. cit.
1-132, nota 1).
"Assim – dizia o Santo Padre – não
se vê qual o fundamento de apoio para pedir que,
a mais do que o justo salário, que lhe é devido por
justiça
comutativa,
seja
reconhecido
aos
assalariados o direito de partilharem, por
justiça
distributiva,
das
responsabilidades

ou proventos do proprietário da emprêsa", sabendose que, pela justiça comutativa cada qual deve ser
indenizado do justo valor da prestação que faz, ao
passo que pela justiça distributiva, o que se alvitra é
distribuir por todos, equitativamente, um bem que é
de todos.
Se os lucros da emprêsa não pertencem a
todos, não podem ser partilhados por todos, nem por
justiça comutativa, nem por justiça distributiva (ob.
cit. 1-60, nota 2 e 161).
O que para Pio XII não se pode, por direito,
recusar ao operário, e êle tem o direito de reclamar,
é um salário justo, conceito difícil de definir na
doutrina, mas não impossível de realizar na prática.
Acha Pio XII que tôdas as limitações ao direito
de propriedade, não sendo voluntárias, acabariam
anulando êsse direito, e com razão.
Outros problemas sérios para a administração
da emprêsa e para a segurança da propriedade,
adviriam, segundo êle, da participação direta e
forçada, porque quem tem direito aos lucros de uma
emprêsa deve ter o poder corolário de gestão e de
direção.
Se os operários houvessem de receber uma
certa participação, por ato gratuito, do dono da
emprêsa, não poderiam reclamar aquela intervenção.
Mas se êles passarem a ser por direito co-senhores
dos lucros produzidos, numa espécie de sociedade
em conta de participação, terão o direito indubitável
de opinar na política de direção e administração da
emprêsa, que vai produzir lucros futuros, que em
parte, serão seus.
Já se pensou onde tudo isto iria dar?
Não se pode assim dizer que a doutrina da
participação forçada do operário nos lucros da
emprêsa seja uma doutrina da Igreja.
Outro aspecto a ser encarado é o do
encarecimento
da
utilidade
produzida.
A
emprêsa produtora jamais tiraria de seus
lucros normais a cota-parte a ser entregue
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aos operários participantes. Sabe-se que tôda a
vez que alguma emprêsa é forçada a aumentar os
salários dos seus operadores, a primeira coisa
que reclama é o aumento do preço da utilidade
vendida.
As próprias emprêsas concessionárias do
Poder Público não fazem exceção a esta norma.
Não seria possível obrigar o empresário a
reduzir os seus níveis de lucros, tirando dêles a cota
de participação. E a conseqüência seria um aumento
geral nos preços, correspondente à previsão do
encargo, concluindo-se, afinal que, quem o acabaria
pagando não seria a emprêsa, mas o consumidor de
suas utilidades.
Além disto há a injustiça clamorosa que seria
uma participação nos lucros e não nos prejuízos.
Seria a implantação obrigatória das sociedades do
tipo leonino.
Mesmo nas chamadas sociedades em
conta de participação, reguladas pelo art. 326
do nosso Código Comercial, isto não se dá,
porque, nestas, embora o sócio oculto não responda
perante terceiros, responde perante o sócio
ostensivo.
Estas são pequenas achegas que trazemos ao
belo parecer do nosso consócio Dr. J. Motta Maia,
com cujas conclusões nos manifestamos de acôrdo.
– Fortunato Azulay, co-Relator, com a seguinte
Declaração de voto:
O Projeto nº 14-1959, parece haver esquecido
o art. 43, § 2º, letra a, do Regulamento vigente
do Impôsto de Renda, que admite a exclusão do
lucro real, para os efeitos da tributação, das
porcentagens dos empregados nos lucros das
emprêsas.
Êsse dispositivo amplo não se confunde, ao
nosso ver, com as limitações estabelecidas no
§ 5º do art. 5º quanto às importâncias recebidas
pelos empregados a título de gratificação, e
que são fixadas no máximo de 3 vêzes o valor do

maior salário mínimo anual vigente.
Inócuo se nos afigura pois o art. 1º e principal
do projeto, que, afinal, nada cria, nada resolve.
Senão em contrário ao preceito constitucional de
participação direta e obrigatória.
O que cumpre ao Congresso Nacional é
promover a Reforma Constitucional do art. 157, IV, da
Constituição Federal, por insubsistente e inaplicável
na economia moderna e tècnicamente insolúvel, como
o demonstra todo o estudo e observação doutrinária
dos economistas e juristas brasileiros e alienígenas,
e a desestima que encontra aquêle dispositivo
constitucional das classes patronal e operária.
Ao mesmo tempo, o que se deve propor, ou
mesmo impor, é, ao nosso ver, a participação
indireta, nos moldes dos bonus plans norteamericanos, ou seja, de ajuda e auxílio ao
trabalhador, sob a forma de assistência social ou
profit shares.
Junte-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 333,
de 1952.
PARECER
Nº 223, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1956, que
modifica dispositivos do Código de Processo Penal,
e dá outras providências.
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
1. De iniciativa do nobre Senador Gilberto
Marinho, o presente projeto modifica dispositivos do
Código de Processo Penal no que se refere a
acidentes de tráfego cometidos por condutor de
veículos.
2. Estabelece que êste não será autuado em
flagrante, se, logo após o acidente, socorrer a vítima
ou se apresentar imediatamente à autoridade policial
para comunicar a ocorrência.
3.
Evidentemente,
é
uma
medida
que
permite
ao
motorista
pres-
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tar assistência à vitima, sem a preocupação de ser
prêso em flagrante.
4. Acresce que a apuração da culpabilidade
não ficará prejudicada, pois nada impede que seja
instaurado o competente inquérito, na forma prevista
no Código do Processo Penal.
Como está redigido, nada há, do ponto de
vista constitucional e jurídico, que invalide o projeto;
todavia, como está redigido, conflita com o sistema
legal e processual vigente, razão pela qual opinamos
contràriamente à sua aprovação.
Sala das Comissões, em 20 de maio de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimentel,
Relator. – Daniel Krieger. – Jefferson de Aguiar. –
Milton Campos. – Benedicto Valladares. – Lima
Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Argemiro de
Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello,
para, como 1º Secretário, fazer uma comunicação.
O SR. CUNHA MELLO (*): – Sr. Presidente,
cumprindo deliberação do Senado, como 1º
Secretário, pessoalmente convidei o Senhor
Sebastião Paes de Almeida, Ministro da Fazenda,
para, em sessão secreta, prestar esclarecimentos ao
Senado sôbre o Fundo Monetário Internacional.
Prontificou-se, S. Exa., dizendo-se honrado
pelo convite, a comparecer a esta Casa em dia
prèviamente combinado com a Mesa. Ponderou,
entretanto, que os esclarecimentos que poderá
prestar, já a Câmara dos Deputados dêles tomara
conhecimento através da palavra do nobre Deputado
Horácio Láfer, em nome do Govêrno.
Essa
a
comunicação
que
tinha
que
fazer
ao
Senado,
em
cumpri__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

mento à sua deliberação. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento do nobre Senador Irineu Bornhausen.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 166, DE 1959
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
Federal.
Venho solicitar a V. Exa., na forma regimental,
licença pelo período de quatro meses e, bem assim,
autorização para ausentar-me do País, dentro dêsse
período, a partir da presente data.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 1959. –
Irineu Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE: – A licença concedida
terá início na presente data, conforme se achava
previsto no requerimento.
Para substituir o Senador licenciado, convoco
o seu Suplente, Senhor Brasílio Celestino de
Oliveira.
Achando-se S. Exa. presente, prestará desde
logo o compromisso regimental, para o que será
introduzido no recinto pelos Senhores Senadores
Francisco Gallotti, Fernando Corrêa e Mourão Vieira.
Acompanhado da Comissão, tem ingresso no
recinto, presta o compromisso regimental e toma
assento na Bancada o Senhor Brasílio Celestino de
Oliveira. (Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso):
–
Sr.
Presidente,
a
indústria
automobilística nacional está festejando a passagem
do terceiro aniversário da criação do GEIA (Grupo
Executivo da Indústria Automobilística).
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O ponto alto das comemorações será o
banquete, com mais de mil talheres, a ser oferecido
ao ilustre Comandante Lúcio Meira, que, na
qualidade de Ministro da Viação e Obras Públicas, é
o Presidente nato do GEIA.
A implantação da indústria de caminhões,
automóveis, "jeeps" enfim de veículos motorizados, é
obra de patriotismo, digna dos maiores louvores.
Na violência das minhas críticas aos abusos
cometidos por elementos ligados a essa indústria,
não se encontrará uma palavra sequer contrária às
medidas honestas de estímulo a êsse patriótico
desenvolvimento. Nas mesmas proporções em que
recriminarei os exploradores, os que se prevalecem
de favores e exploram a coletividade, louvarei, com
palavras de entusiasmo os que lutam para dotar o
Brasil de uma autêntica indústria automobilística,
capaz de nos levar à completa libertação dos
produtos estrangeiros.
Escudado nesse raciocínio, fico muito à
vontade para dizer à Nação que não confundo, no
meu batalhar incessante contra os que se locupletam
nas suas traficâncias, com os milhares de homens
ligados entusiàsticamente à imensa, por isso
mesmo gloriosa tarefa de dar rodas motorizadas ao
Brasil, a fim de que possamos acompanhar a
marcha batida das demais nações progressistas do
universo.
Registro, portanto, com ufania, ser digno dos
maiores e melhores elogios o extraordinário
desenvolvimento alcançado na fabricação de vários
tipos de caminhões, de auto ônibus, de "jeeps" e
outros tipos de veículos comerciais ou semi-rurais.
Essas indústrias já empregam cêrca de 120 mil
trabalhadores, sendo 96 mil distribuídos entre 1.200
fábricas de peças e acessórios, e 24 mil
trabalhadores no que chamarei de grande indústria
de veículos motorizados.

Deve-se assinalar, também, que êsse
desenvolvimento industrial carreia para os cofres
públicos federais, estaduais e municipais volume
apreciável de recursos financeiros, pois, sòmente em
1958, entre o impôsto federal de consumo e o
estadual de vendas e consignações, foi de cêrca de
4 bilhões e 500 milhões de cruzeiros o total
arrecadado. No ano em curso, essa arrecadação
será aumentada como conseqüência natural do
maior volume de produção e, também, porque foi
cancelada a isenção do impôsto de consumo para os
caminhões, "jeeps" e camionetas.
Desejo, portanto, consignar nos Anais do
Congresso Nacional, os mais efusivos e
entusiásticos aplausos à operosidade de tôdas as
pessoas que, embora preocupadas na justa
remuneração de capitais e trabalhos empregados na
indústria automobilística nacional, procuram fazê-lo
com patriotismo e com o propósito de bem servirem
ao público consumidor.
A manifestação que registro espontâneamente
ao ensejo das comemorações pela passagem do 3º
aniversário das providências governamentais de
estímulo à implantação da nossa indústria de
veículos motorizados não me inibe do propósito de
continuar fustigando os favorecimentos injustificados
que se fizeram, estão sendo feitos ou venham a se
fazer aos indivíduos amparados pela sombra
frondosa e amena dos meios governamentais.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o
aparte a V. Exa., com satisfação.
O SR. VIVALDO LIMA: – Releve-me V. Exa.
interrompê-lo; mas quero manifestar o júbilo da
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro pelo
transcurso do terceiro aniversário da implantação da
indústria automobilística em nosso País. V. Exa.,
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batalhador incansável, muitas vêzes, tem até
fustigado, veementemente, certos setores da
indústria automobilística, pela maneira como se
conduzem.
Como
representante
dos
mais
combativos de São Paulo, devo dizer a V. Exa. que
prossiga no seu espírito crítico, não só no setor do
GEIA, como em todos os outros. Êste ano temos
apreciado a veemência com que V. Exa. trata dos
problemas que dizem respeito à economia brasileira.
Agora, com a franqueza e a lealdade que o
caracterizam, exterioriza os seus sentimentos de
regozijo por ver que se está concretizando uma das
metas do Govêrno atual. A indústria automobilística
implantada no País começa a se consolidar, e é essa
a fase suscetível de deslizes, de arranhões. Não
podem êles, porém, prejudicar no todo, meta de tão
alto alcance do Govêrno Juscelino Kubitschek. Nobre
Senador Lino de Mattos, permita seja consignada na
sua brilhante oração a solidariedade da Bancada do
Partido Trabalhista Brasileiro, por essa efeméride,
que, realmente, marca um evento para os destinos
do
Brasil,
o
qual
procura
emancipar-se
econômicamente. Só homens de boa vontade, com
espírito de decisão, imbuídos de patriotismo
obstinado, podem vencer os golpes, os obstáculos,
que se antepõem a tôdas as realizações neste País.
Em tôdas as iniciativas há dificuldades; mais tarde,
porém, vêm o reconhecimento, a glória e os louros.
Superadas as administrações, mesmo tardiamente, a
justiça sempre aparece e se faz sentir. Antes tarde
que nunca, na sabedoria popular. Peço desculpas
pela extensão do aparte, mas, creia V. Exa., no
sincero propósito que anima a Bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro desta Casa, que é o de
assegurar nossa solidariedade, no instante em que o
nobre colega ocupa a tribuna da mais alta Casa de
Legislativo Federal, para aplaudir uma das metas
grandiosas do atual Govêrno da República.

O SR. LINO DE MATTOS: – Muito confortador
ao meu espírito, de absoluta imparcialidade, o
valioso e honroso aparte do nobre Senador Vivaldo
Lima, ao solidarizar-se, em seu nome pessoal e no
da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, com a
manifestação que estou tendo, no sentido de
consignar nos Anais da Casa, o meu entusiasmo
pelo desenvolvimento da indústria automobilística no
Brasil.
O aparte do nobre Senador e eminente
representante do Estado do Amazonas é, para mim,
tanto mais valioso porque S. Exa. dá o testemunho
pessoal de quem acompanha, de perto, a atuação do
seu colega de São Paulo, nesta Casa do Congresso
Nacional e sabe que nas críticas formuladas contra
aquêles que na ilharga ou na garupa da indústria
automobilística, procuram tirar vantagens, não vai,
de minha parte, nenhuma campanha contra essa
indústria, que é indispensável, necessária ao
desenvolvimento de nossa Pátria.
É para mim motivo de alegria consignar,
abrilhantando a modéstia do meu trabalho, o aparte
do eminente Senador Vivaldo Lima.
O SR. VIVALDO LIMA: – As críticas de V.
Exa. sempre foram construtivas. Continue fazendoas, porque a Nação precisa de vigilância constante.
O SR. LINO DE MATTOS: – Estou altamente
lisonjeado com as referências do nobre colega e
amigo, Senador Vivaldo Lima.
Não fôsse êste meu discurso de elogios,
aplausos e de homenagens, certamente que me
seria difícil resistir ao dever de analisar as
informações que o Sr. Ministro da Fazenda enviou ao
Senado, em atenção a requerimento do nobre
Senador João Villasbôas, e que foi publicado pelo
Diário do Congresso do dia 12 do corrente.
Fa-lo-ei, dentro de alguns dias, para mostrar
quanto de razão me assiste ao denunciar as negocia-
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tas que se estão realizando sob o pretexto de
amparo à indústria automobilística nacional.
Aos pioneiros e patriotas que procuram servir
ao Brasil, fabricando os veículos motorizados de que
precisamos, a nossa modesta palavra de estímulo,
mas, aos falcatrueiros, aos negocistas, aos
exploradores do povo, metidos nessa indústria, a
certeza de nosso combate sem quartel e da nossa
repulsa perene. (Muito bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
segundo orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, muitas vêzes tenho visto,
nesta Casa, dar-se demasiado ênfase à
responsabilidade do Congresso, na situação
inflacionária que atravessa o País, por causa dos
reajustamentos na remuneração dos servidores
públicos civis e militares.
Ainda, sexta-feira última, o eminente ViceLíder, no exercício da Liderança da Maioria, Senador
Jefferson de Aguiar, voltou a bater nessa tecla,
frisando que o Congresso é co-responsável, em
elevado grau, pelos deficits orçamentários e, em
conseqüência, pelas emissões de papel moeda.
O digno representante capixaba fêz sentir,
mais uma vez, que minha crítica em sentido oposto
decorria do unilateralismo de minha visão. Pensa S.
Exa. que eu, como oposicionista, vejo o quadro pelo
prisma negativo. Por êsse motivo e para defesa do
Congresso, dos servidores públicos e, muito
particularmente, de nós, Congressistas, desejo dar
conhecimento à Casa e, de forma especial,
recomendar à Imprensa a divulgação dos dados que
vou ler, extraídos de publicação técnica, no caso
completamente insuspeita.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Trata-se da revista Desenvolvimento e
Conjuntura, mês de maio último, editada pela
Confederação Nacional das Indústrias e, portanto,
totalmente imparcial.
À Confederação e ao seu órgão, não pode ser,
seguramente, atribuída a unilateralidade que o
eminente Senador pessedista me imputa.
Dessa
publicação
consta
trabalho
extremamente curioso. Alinha-se, num quadro, a
situação da remuneração mensal dos servidores
públicos dos padrões "E" e "O", desde 1914, até a
presente data, através dos reajustamentos.
As conclusões que oferece êsse quadro são
realmente as mais sugestivas. Com o salário do
servidor padrão "E", pode-se hoje comprar apenas
67% das mercadorias que êle adquiria há quarenta e
cinco anos. Quer dizer: aquêles funcionários
sofreram no seu poder de compra, na sua
capacidade aquisitiva, a diminuição de 23%. Quanto
aos do Padrão "O", êsses podem hoje adquirir
apenas 23% do que compravam há quatro décadas
e meia. Tiveram uma redução de 67%.
Diz a Revista que se poderia talvez
considerar pouco expressivo o cotejo, dada a
grande distância no tempo. Faz, então, o confronto
com os anos de 1936 e 1948. Os resultados
não diferem muito. O funcionário Padrão "E" tinha
um índice aquisitivo muito maior em 1936, que
hoje, isto é, está diminuído de 23%; e o Padrão "O",
68%.
Em relação a 1948, a situação melhorou um
pouco. O servidor Padrão "E" ganha, hoje, em
moeda de padrão aquisitivo, sòmente 6% menos do
que em 1948; mas o funcionário Padrão "O" continua
diminuído em 50%.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Ignorava
o
motivo
do
"penacho"
acres-
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centado ao Padrão "O". Agora vejo que êsses
funcionários têm razão de pedir êsse "penacho". Se
com êle estão na situação atual, imagine o que seria
se não o tivessem!
O SR. MEM DE SÁ: – Mesmo com o
"penacho" em têrmos reais, compram 50% menos
que em 1948. Precisam, portanto, de mais dois ou
três "penachos".
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exatamente
essa a explicação que procurava para o "penacho"
ao Padrão "O".
O SR. MEM DE SÁ: – Há outro aspecto muito
importante,
ressaltado
pelo
Departamento
Administrativo do Serviço Público, por ocasião do
debate do último abono: a grave e anômala situação
que se está criando no quadro do serviço público
com o estreitamento das faixas entre o padrão
inferior e o superior.
Em 1914, o funcionário de padrão máximo
percebia 7,7 vêzes mais que o de padrão mínimo.
Hoje, o padrão mais elevado percebe apenas 2,60
vêzes mais. Quer dizer: vai-se estreitando essa faixa,
em detrimento dos servidores de nível técnico e
intelectual superior.
Daí a situação intolerável para, especialmente,
os técnicos especializados, os engenheiros, os
médicos e os agrônomos, pràticamente expulsos do
serviço público, pela ínfima remuneração que
percebem; e quando não são excluídos por essa
circunstância, transformam o cargo público numa
legítima defesa, em simples gancho, sinecura ou
arranjo, porque não podem viver, efetivamente, com
aquilo que o Poder Público lhes paga. Qualquer
emprêsa particular paga a um engenheiro mais que o
servidor público. O engenheiro classe "O" recebe
hoje vinte e dois mil cruzeiros, no fim da carreira; no
entanto, qualquer jovem recém-diplomado obtém
colocação muito superior em atividade privada.

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. COIMBRA BUENO: – Não poderia
deixar passar esta oportunidade para fazer justiça,
até certo ponto, às coisas que se passam no País.
Contrario o ponto de vista de V. Exa., de que o
Parlamento não é também responsável pelos
impactos que se estão verificando, sobretudo na
questão da desvalorização da moeda. O Senado
Federal é pràticamente o maior responsável pela
degringolada econômica e financeira que ocorreu no
Brasil, no princípio do corrente ano, porque foi nesta
Casa, ao apagar das luzes, em votação feita em
corre-corre, às 2 da madrugada, no fim do ano, que
oneramos o Orçamento Federal em cêrca de trinta
bilhões de cruzeiros, derrubando, de uma hora para
outra e sem apêlo, o plano de estabilização
econômica, e provocando impacto violento nas
finanças do País nos meses subseqüentes. Foi,
realmente, a ação unilateral de um dos Poderes do
Parlamento Nacional, o Senado Federal, que
motivou êsse choque no Poder Executivo, deixandoo inteiramente sem condições de resolver o
problema. Não faço injustiça ao pessoal. Respondo,
ainda, à, parte em que V. Exa. faz referência aos
meus colegas, engenheiros. Realmente, nenhum
engenheiro quer mais trabalhar para a União, porque
mesmo nos cargos mais elevados da União os
vencimentos são inferiores aos pagos em qualquer
companhia particular. V. Exa. deve atentar para a
situação, de origem eminentemente política. Já
solicitei audiência ao DASP, e até hoje não tive
qualquer solução. O mesmo ocorreu com vários
Senadores e inúmeros Deputados. O DASP não diz
claramente, ou talvez não tenha mesmo meios de
dizer ao País, quantos funcionários temos, já não
digo até o dia de hoje, mas em um determi-
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nado momento, por exemplo, quantos tínhamos em
31-12-1958. Também não sabemos quantos
funcionários tem a Prefeitura do Distrito Federal. Eu
os calculo em quatrocentos mil federais e duzentos
mil da Prefeitura; entretanto, o DASP ainda não nos
forneceu dados positivos sôbre o assunto.
Baseado em dado constante de discurso do
Sr. Presidente da República, calculo serem
quatrocentos mil funcionários públicos na União e
cêrca de duzentos mil na Prefeitura do Distrito
Federal. O problema é realmente desastroso e faz
com que o Poder Público seja profundamente injusto
para com o pessoal que de fato trabalha para a
União. Não sou contra os funcionários públicos; ao
contrário, sou a favor do funcionário que trabalha. É
por isto que achei injusto o abono que votamos de
cêrca de quinze mil cruzeiros para o funcionário
altamente remunerado, sobretudo para os "príncipes"
do regime, e de cêrca de mil e quinhentos cruzeiros
para os mal remunerados, para os "párias" do
mesmo regime. Não podemos conceber que o
próprio Congresso Nacional vote dêste modo, isto é,
cêrca de Cruzeiros 1.500,00, para os párias e cêrca
de Cr$ 15.000,00 para os príncipes do regime,
porque, tanto vale um pai de família, pobre, com
cinco filhos, como um rico nas mesmas condições.
Na realidade, o que o indivíduo leva a mais para
casa, que é a finalidade do abono, é alimento e
utilidades primárias. A família do funcionário rico,
quinze mil cruzeiros. O resultado do impacto violento
do aumento demagógico do fim de 1958 provocou
inflação nunca vista no País, a partir do início de
1959, e ninguém resultou melhorado em sua
capacidade aquisitiva, nem rico, nem pobre; isto é,
no corrente mês de junho, apesar do aumento, um
funcionário leva para casa menos alimentos e
utilidades do que levava no segundo semestre de
1958. Desculpe-me o nobre Senador Mem de

Sá, mas alonguei-me no aparte porque estou
defendendo ponto de vista que sustentei até a última
instância, nas tradicionais sessões de meia-noite, ou
das madrugadas, realizadas no Senado Federal,
quando empurrávamos bilhões de cruzeiros no
Orçamento, para, depois, virmos a mendigar os
níqueis das pequenas verbas, para os problemas
básicos, que temos a nosso cargo, no Parlamento.
O SR. MEM DE SÁ: – Não aparteei V. Exa.
porque não gosto de interromper os discursos dos
nobres oradores. Vou, entretanto, continuar, no
meu.
Parte das objeções contidas no discurso do
nobre Senador Coimbra Bueno foi justamente objeto
de consideração anterior, tirada da Revista. Cada
vez mais diminui a distância entre a remuneração
dos níveis inferiores e a dos superiores, gerando
situação de anarquia no serviço público. Quanto à
questão levantada no debate – de saber se são os
reajustamentos que provocam os deficits e, portanto,
determinam a inflação, ou se é a inflação que
determina os reajustamentos – essa questão, que é
a essencial, está perfeitamente respondida no
trecho seguinte, que vou ler, porque não se pode
dizer melhor, com tão poucas palavras. O problema
é muito mais singelo que a famosa disputa
metafísica de saber o que nasceu primeiro – o ôvo
ou a galinha.
Não há dúvida de que o reajustamento
dos vencimentos é decorrência da elevação do
custo de vida; o fato é lógico e não demanda
maior esfôrço de raciocínio para se perceber,
em determinado momento, quando o custo de
vida se eleva, que há necessidade de reajustar
salários e vencimentos, a fim de que os servidores
públicos como os trabalhadores do setor
privado, possam viver dentro dos novos têrmos
monetários.
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Diz a Revista:
"A nossa longa tradição de Orçamentos
deficitários, – 113 ao todo em 136 anos de Brasil
independente – vem sendo a principal causa do
apêlo imoderado às emissões de dinheiro tendentes
a cobrir tais defícits, o que origina as mais das
vêzes
processos
inflacionários
agudos,
acompanhados de elevação do custo da vida e
conseqüente baixa do salário real. O servidor é
vítima então dessa cadeia implacável: o defícit
orçamentário gera a inflação monetária; esta, a alta
dos preços, que por sua vez reduz o poder
aquisitivo dos salários, os quais difìcilmente podem
ser majorados em razão do próprio defícit
orçamentário. Além disso, o mecanismo através do
qual se procede a êsse reajustamento é muito
moroso nos estudos e no atendimento da melhoria
pleiteada, que não raro se concretiza defasada
no tempo, quando novas altas do custo da vida
já exigiriam percentagens mais elevadas de
aumento.
Aí está o motivo por que, apesar dos 9
reajustamentos de salário concedidos desde o início
da primeira guerra mundial (quando se afirmou a
tendência ascensional dos preços), os servidores
civis da União têm visto seu padrão de vida
constantemente sacrificado".
Não deixarei, entretanto, a tribuna, Sr.
Presidente, sem mostrar e – especialmente aos
prezados amigos da Bancada da Imprensa – a parte
do trabalho referente aos Congressistas, a qual
evidencia que os Parlamentares têm sido alvo de
críticas injustas e improcedentes, registradas há
pouco, no fim do ano passado, por ocasião da
fixação dos novos subsídios.
A
parte
fixa,
a
variável
e
a
cota mensal de ajuda de custo, perfa-

zem o total de setenta e um mil cruzeiros mensais.
Foi então dito que êsse aumento de 81% era
excessivo e escandaloso. Pois bem, diz a Revista:
"Esquecem-se tais censores de que, apesar
do agudo processo inflacionário em curso, os
subsídios terão de permanecer invariáveis durante
quatro anos, não podendo ser revistos ou
modificados de forma alguma".
Os
subsídios,
portanto,
permanecem
inalterados por quatro anos, período em que a
moeda continuará caindo.
Mesmo admitindo que não houve êsse fator,
ainda assim o aumento dos subsídios foi muito inferior
à elevação do custo de vida, no mesmo período.
A partir de 1949, os parlamentares receberam
remuneração real cada vez menor. Em 1954, os
Congressistas elevaram os subsídios em 54%, isto é,
percebiam vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros e
passaram a trinta e nove mil e trezentos cruzeiros.
Houve, assim, o aumento de 54%, mas o custo de
vida subira, no mesmo período, 159,3%.
Se se tivesse prestado atenção ao índice real
da desvalorização monetária ou à elevação do custo
de vida, em 1954 a remuneração justa dos
Parlamentares, para manterem o mesmo padrão de
vida, deveria ter sido não de trinta e nove mil e
trezentos cruzeiros, mas de setenta e seis mil
cruzeiros.
Em 1955, com a elevação para setenta e um
mil cruzeiros, os Senadores e Deputados passaram
a perceber, em têrmos reais, sòmente 61% do que
percebiam, em 1949; isso porque, enquanto o custo
de vida tornou-se 4,6% maior, os subsídios não
chegaram a triplicar. Logo, para que se mantivesse a
capacidade
aquisitiva
dos
subsídios
dos
Parlamentares, em 1949, deveriam êles estar
percebendo 117 mil cruzeiros atualmente.
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O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. COIMBRA BUENO: – O raciocínio de
V. Exa. é exato sob outro aspecto.
O SR. MEM DE SÁ: – Não se trata de
raciocínio e sim de números.
O SR. COIMBRA BUENO: – Tratando-se
mesmo
de
números,
estaria
exato
se
considerássemos isoladamente o problema do
pagamento aos Parlamentares e aos funcionários, na
acepeção da palavra, isto é, aquêles que trabalham,
Se aplicássemos, entretanto, o nível justo entre a
inflação, o custo de vida e a elevação do salário,
chegaríamos ao seguinte absurdo: tôda a renda do
País não daria para atender ao pagamento do
pessoal. O argumento de V. Exa. é no sentido de
que estamos gastando mais de cem bilhões de
cruzeiros dos cento e cinqüenta bilhões que
arrecadamos. A prevalecer o ponto de vista do nobre
colega, duzentos bilhões de cruzeiros não seriam
suficientes, teríamos de lançar mão no Exterior de
cinqüenta bilhões, para atender ao pagamento. Aliás,
é argumento justíssimo nessa questão do Fundo
Monetário Internacional, a inversão astronômica que
o País faz com pessoal.
O SR. MEM DE SÁ: – Está Vossa Excelência
perdendo tempo pois não argumento no sentido do
seu raciocínio.
Desde o comêço da minha oração procuro
demonstrar a falsidade das imputações ao
Congresso de que êste determina a inflação com a
elevação demasiada de subsídios de Parlamentares
e de vencimentos de servidores.
Estou provando, com cifras, que êsses
aumentos têm sido inferiores ao índice constante da
elevação monetária e do custo de vida.

O SR. COIMBRA BUENO: – Demonstrei
também que o próprio Senado Federal, no fim do
ano passado, provocou esta situação de fato. Quero
fazer justiça ao Govêrno que, no fim do ano
passado, através de um dos Ministros mais
autorizados que temos tido, o Sr. Lucas Lopes,
homem de gabinete e estudioso, apresentou um
plano que daria a esperança de um equilíbrio
orçamentário em junho corrente. Pois bem; o
Congresso, naquele momento, com o impacto de
trinta milhões de cruzeiros sôbre cento e cinqüenta
milhões liquidou o assunto. Foi o Parlamento quem
assim agiu; nobre Senador.
O SR. MEM DE SÁ: – Use Vossa Excelência
da tribuna para fazer seu discurso. Eu estou
mostrando que meu ponto de vista é corroborado por
uma revista técnica...
O SR. COIMBRA BUENO: – Estou de pleno
acôrdo com V. Exa. nesse ponto.
O SR. MEM DE SÁ: – Meu objetivo foi provar
que não havia unilateralismo na minha tese,
sustentada e defendida por um órgão técnico como
êste que tenho em mãos.
O SR. COIMBRA BUENO: – Tive o prazer de
ler o trabalho de que ora V. Exa. dá conhecimento ao
Senado. Gostaria, porém, de deixar claro êsse ponto,
porque a impressão de quem ouve o discurso de V.
Exa. é a de que, realmente, o Congresso não teve
participação no assunto. Estou citando um caso
concreto. A situação inflacionária que, no ano
passado, quase deixou o País econômicamente
arrasado, foi provocada pelo Congresso.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. me
desculpe, mas por que o Congresso aumentou os
vencimentos dos servidores públicos ? – Porque era
insustentável a vida dêles, com o padrão que
tinham. Com a desvalorização monetária – o reajus-
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tamento é conseqüência da queda da moeda – e o
aumento do custo das utilidades, tornou-se imperioso
reajustar os salários, a fim de não matar à fome
êsses funcionários.
Como vou demonstrar a seguir – e, então, o
nobre colega terá oportunidade de dirigir sua critica
ao Presidente da República – enquanto o
Congresso, tão malsinado por V. Exa., aumentou de
30% os vencimentos dos servidores civis e militares,
o Govêrno determinou a majoração de 60% no
salário mínimo. A propósito, lembro que o Ministério
do Trabalho – órgão técnico encarregado de fazer a
análise do reajustamento do salário mínimo, – havia
sugerido o salário de cinco mil e quatrocentos
cruzeiros para o Distrito Federal, e o Presidente da
República, dispensando os atos técnicos da
repartição competente, decidiu que o salário mínimo
fôsse de seis mil cruzeiros. Com essa medida o Sr.
Presidente da República – que V. Exa. defende
contra o Congresso – aumentou duas vêzes os
salários dos trabalhadores nas atividades civis
privadas, do que fizera o Congresso em relação aos
servidores públicos.
O impacto inflacionário do aumento do salário
mínimo, foi maior do que o impacto inflacionário
dos aumentos dos vencimentos dos servidores
públicos. Êste último tinha de ser feito, e o próprio
Govêrno assim concordou, em face da realidade da
situação.
Diz V. Exa. que o Congresso é que determinou
o aumento, mas êle foi justo pela situação existente.
O Parlamento compreendeu que não era
possível manter os servidores públicos como
vítimas sacrificadas pelo crescimento do custo de
vida.
Assim, êsse impacto inflacionário é efeito de
causa anterior, embora se torne depois causa de
orçamentário. Desejo que V. Exa. use a tribuna, para
sustentar seu ponto de vista, porque, de outra forma,
os debates não chegariam a um fim.

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Exa. é um dos
campeões dos debates nesta Casa.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Quanto a
mim, aguardo oportunidade para apartear o nobre
orador, porque sei que S. Exa. não gosta muito de
ser interrompido.
O SR. MEM DE SÁ: – Ao contrário, gosto
muito; mas entendo que os apartes, nos têrmos
regimentais, devem ser breves. São curtas
interrupções que se fazem ao orador, para que
responda. Não podem ser discursos, nem envolver
longa explanação de ponto de vista contrário. Ponto
de vista contrário é objeto de discurso. O aparteante
deve limitar-se a uma interrupção breve, se formula
objeção.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Aguardarei que V. Exa. conclua, para dar resposta
cabal à sua argumentação.
O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente.
Outra maneira de comprovar a situação real
dos parlamentares e dos servidores, é cotejar os
subsídios, os vencimentos do funcionalismo público,
o salário médio e o industrial e o salário-mínimo.
É o que está feito no Quadro 3º, mostrando
que, de 1949 a 1959, as percentagens de aumento
assim se apresentam:
%
Subsídios dos Congressistas ....................
178,4
Vencimentos dos funcionários de Padrão "O"
163,0
Idem – Padrão "E"......................................
391,3
Salário médio do operário...........................
513,2
Salário-mínimo ........................................... 1.478,9
Peço a atenção, mais uma vez, do Senado. A
fixação do salário-mínimo é competência privativa do
Sr. Presidente da República; e foram os aumentos
de 1954, 1956 e 1959 que determinaram essa
situação. As elevações dos salários-mínimos foram
feitas acima das taxas de ascensão do custo de vida.
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Essas, Sr. Presidente, as considerações que
desejava fazer.
Da leitura dêsse órgão técnico, ao qual não se
pode imputar eiva de suspeição ou de
oposicionismo, decorre que os reajustamentos são
conseqüência dos deficits, das inflações e da
elevação do custo de vida. São, portanto, medidas
de justiça para corrigir a iniqüidade criada pela
inflação. Não há dúvida de que, uma vez
processados dentro do Orçamento, tornam-se,
imediatamente, causa de desequilíbrio orçamentário
e, conseqüentemente, causa de inflação – passam a
ser efeito e causa.
Segunda conclusão irretorquível, é que
os reajustamentos, quer dos vencimentos dos
servidores civis, quer dos Congressistas, não
constituíram liberalidade, não foram excessivos, não
foram dadivosos; ao contrário, ficaram muito aquém
do aumento do custo da vida e muito mais abaixo da
elevação dos salários fixados pelo Sr. Presidente da
República, como mínimos, para o trabalhador do
setor privado.
A terceira conclusão, é que as grandes
despesas de pessoal, que se registram nos
Orçamentos federais, não decorrem da remuneração
atribuída ao seu quadro normal e, sim, de outros
fatôres: primeiro, do excesso de pessoal, – êste, sim,
determina a imensa percentagem de despesas que
se tem com o funcionalismo – sobretudo
escandaloso e gravoso no caso dos afilhados, do
filhotismo que impera em tôdas as administrações
públicas. Não me refiro, no caso, apenas ao atual
Govêrno, embora êle tenha incidido e mantido as
mesmas taras e vícios hereditários. É principalmente,
a circunstância do abuso de nomeações, não para os
quadros normais e sim para os cargos
excessivamente remunerados.
Há uma anedota que corre mundo. Eu a li,
pela primeira vez, numa seleção, em francês, de
anedotas universais; e, há pouco tempo, em uma
revista brasileira. É a do homem influente que se diri-

ge a um Ministro, pedindo colocação para o filho. Era
rico e poderoso, mas queria que seu filho
aprendesse a trabalhar, a ganhar um pouco para
saber o custo da vida. O Ministro imediatamente
ofereceu-lhe um cargo de cinqüenta mil cruzeiros,
em um Instituto. O pai, zeloso, redarguiu que não
queria aquilo; ao contrário, desejava um cargo de
remuneração baixa para que o filho – insistia –
aprendesse a viver com economia. O ministro retoma
com outra proposta, agora de trinta mil cruzeiros em
outra autarquia. Diante da nova recusa do pai,
dizendo que um cargo modesto de doze ou quatorze
mil cruzeiros era o que desejava, o Ministro
respondeu-lhe: – "Ah! isso não é possível; só
mediante concurso".
Essa, Sr. Presidente, a situação do Brasil.
Para os cargos normais de carreira não há excesso
de remuneração; onde há excesso de remuneração
é nos cargos excepcionais, nas autarquias e outros
departamentos governamentais, especialmente nas
sociedades de economia mista, que não prestam
contas a ninguém. E, quando alguém as exige,
fogem dizendo que uma prestação de contas ou um
inquérito parlamentar comprometeriam o crédito do
Brasil, no estrangeiro.
É nessas sociedades de economia mista que
as imoralidades e os escândalos se praticam
diàriamente.
Há outra coisa muito sensível do excesso
de despesas de pessoal na liberalidade – agora
sim – liberalidade com que o Govêrno admite
servidores, não como funcionários de quadro,
dependendo da criação de cargos ou de carreiras,
mas como extranumerários, porque para os
extranumerários o Poder Executivo tem competência
para organizar os quadros fixos de salários e o seu
número.
Em decorrência desta faculdade, o Govêrno
não se interessa mais pela criação de cargos ou de
carreiras que dependam de providência legislativa. A
solução é dada através da criação de quadros de
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extranumerários, com fixação de salários pelos
Ministros ou outras autoridades do Executivo.
Ainda outra liberalidade que determina o
excesso de despesa de pessoal – e nisto o
Congresso tem culpa é no caso das aposentadorias,
na liberalidade crescente, constante, com que se
reduzem os prazos para aposentadorias, com que se
dão gratificações adicionais, qüinqüenais, por tempo
de serviço, que vem a ser incorporado, com que se
permite que o servidor, depois de aposentado, tenha
uma promoção ou 20 por cento de aumento, quer
nas classes civis, quer nas militares.
Êsses escândalos, sim, ao Congresso cabe
grande culpa, mas ao Executivo não menor, porque
ainda recentemente o ilustre Deputado Fernando
Ferrari, pretendendo acabar com a imoralidade,
apresentou emenda, vetada pelo Sr. Marechal
Teixeira Lott, que pode fazer disso motivo de sua
propaganda eleitoral. Foi S. Exa. quem impediu se
aprovasse a emenda moralizadora.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Penso que nesse
caso quem retirou a emenda foi o próprio Deputado
Fernando Ferrari e não o Marechal Teixeira Lott.
O SR. MEM DE SÁ: – Retirada ou não, vetada
que foi, a emenda seria rejeitada como são tôdas as
emendas e proposições que têm o veto do Marechal
Lott.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quem está
com as mãos limpas, não deve querer sujá-las com a
retirada da emenda.
O SR. MEM DE SÁ: – Essa parte é questão
do aliado de Vossa Excelência.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não por ser
aliado, mas por uma questão de justiça. Fique certo,
V. Exa., que depois de apresentar uma emenda eu
não a retiro.
O SR. MEM DE SÁ: – Lavo as mãos...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Novo
Pilatos.
O SR. MEM DE SÁ: – ...não intervenho no
assunto; respeito muito as alianças partidárias.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou, nessa
parte, aliado de V. Exa. Se a emenda fôsse do nobre
colega, sei que não retiraria.
O SR. MEM DE SÁ: – Provàvelmente eu não
seria aliado de Vossa Excelência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Somos, no
entanto, aliados, partidàriamente, no Estado.
O SR. MEM DE SÁ: – Se o Senhor Deputado
Fernando Ferrari não retirasse a emenda, seria ela,
nobre colega, rejeitada.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Que fôsse
rejeitada!
O SR. MEM DE SÁ: – Se Vossa Excelência
faz questão de criticar o Sr. Fernando Ferrari,
critique-o.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Ao contrário,
não faço questão porque o Sr. Fernando Ferrari não
é do meu partido.
O SR. MEM DE SÁ: – Mas o está criticando.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se tenho que
exaltar alguém, é a Vossa Excelência, meu aliado no
Maranhão. No entanto, entendo que V. Exa. não tem
razão quando declara que a emenda do Deputado
Fernando Ferrari é moralizadora e, por isso, foi
vetada pelo Marechal Lott. Ao Marechal Lott não
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cabe aprovar ou vetar decisões do Parlamento. Não
tem êsse direito.
O SR. MEM DE SÁ: – Mas tem fôrça.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas não tem
direito.
O SR. MEM DE SÁ: – O que importa é ter
fôrça.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nunca ouvi
dizer que o Marechal Lott Interferisse para que o
Congresso fizesse ou deixasse de fazer alguma
coisa.
O SR. MEM DE SÁ: – Dou um exemplo a V.
Exa. – a emenda parlamentarista.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Seria
rejeitada na Câmara dos Deputados.
O SR. MEM DE SÁ: – Não seria; estava com
quorum assegurado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
estava. Eu era, então, Vice-Líder naquela Casa e sei
bem. Vossa Excelência está enganado.
O SR. MEM DE SÁ: – Estava com quorum
certo; depois do veto do Marechal Lott foi, entretanto,
fragorosamente derrotada. Vossas Excelências
querem tapar o sol com a peneira!
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Novo sol,
também.
O SR. MEM DE SÁ: – Peço aos nobres
colegas que não me desviem do fio de minhas
considerações. Dizia eu que essas liberalidades,
pelas quais o Congresso tem responsabilidade, são
um dos fatôres do excessivo dispêndio com pessoal.
Há, entretanto, ainda outro abuso, qual o
das verbas globais, das verbas do pessoal de
obras e das verbas III e IV. É, por meio dessas
categorias, dos extranumerários etc., que o Poder
Executivo – e só êle – se torna responsável

pelo excesso de pessoal, que por sua vez é causa
das vultosas despesas.
Findo, nesse ponto, o meu pequeno discurso...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Discurso
brilhante!
O SR. MEM DE SÁ: – ...cujo único objetivo era
demonstrar, com dados, cifras e estatísticas
inegáveis, organizadas e divulgadas pelo órgão
técnico da Confederação Nacional da Indústria, que
os reajustamentos de vencimentos do pessoal civil
longe de serem causa são conseqüência da inflação.
Estão, além disso, muito inferiores aos têrmos em
que deveriam estar, para que os servidores públicos,
como os parlamentares, continuassem com o poder
aquisitivo de que desfrutavam há dez, trinta ou
quarenta anos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Por questão de
justiça, quero deixar claro que o Presidente Juscelino
Kubitschek suprimiu vinte mil cargos.
O SR. MEM DE SÁ: – E nomeou quantos
extranumerários, pessoal de verbas, autarquias e da
NOVACAP?
O SR. VICTORINO FREIRE: – A NOVACAP é
um organismo autônomo.
O SR. MEM DE SÁ: – Mas corre tudo por
conta do Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Presidente
não nomeia pessoal para a NOVACAP, que é
organização particular.
O SR. MEM DE SÁ: – Não é êle; é o
compadre Israel.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Há também
naquela Companhia representantes da Oposição.
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Inclusive
diretores, que nomeiam seus assessores.
O SR. MEM DE SÁ: – Infelizmente é verdade.
Não deviam estar lá; já deviam ter saído para lavar
das mãos o sangue daquele justo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem; muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Sérgio Marinho, para uma comunicação,
nos têrmos do Regimento.
O SR. SÉRGIO MARINHO (*) – Sr. Presidente,
recebo da próspera cidade de Mossoró, do noroeste do
Rio Grande do Norte, com o cabograma que passarei
em seguida a ler, veemente apêlo no sentido de que
não se deixe permaneça desaparelhada a Estrada-deFerro Mossoró-Souza. A relevância do apêlo decorre
da ameaça que pesa sôbre as atividades industriais e
comerciais da região. Diminuído o fluxo da circulação
dos bens de consumo produzidos sob as mais
adversas condições, arrancados da terra pela
tenacidade nordestina, as consequências naturalmente
não se farão esperar. Venho, pois à tribuna para
solicitar instantemente do Presidente da Rêde
Ferroviária Federal S.A., Engenheiro Dr. Renato Feio,
procure atender a essas reivindicações em tempo útil, –
e isso é muito importante – pois se assim não proceder,
crescerá a nossa cota de responsabilidade, que já é
considerável, no que diz respeito ao infortúnio
derramado naquela região.
O telegrama é do seguinte teor:
"CTN – Senador Sérgio Marinho, Senado
Federal – Rio.
Vimos apelar para V. Exa. no sentido
de
conseguir
que
a
direção
da
Rêde
Ferroviária Federal seja imediatamente apa__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

relhada quanto a Estrada-de-Ferro Mossoró-Souza,
a fim de dar vasão a considerável safra de
cereais, algodão, sementes oleaginosas, além
de grande quantidade de sal, sulfato de cálcio
hidratado, gipsita e outros produtos, os quais
ficarão nas estações e cidades de origem, caso
deixem de tomar as providências que se
fazem mister. Esclarecemos que a referida
ferrovia se acha absolutamente carente de
material rodante e desaparelhada para atender
às necessidades normais, que nos próximos
meses se tornarão mais prementes, com graves
prejuízos para a indústria e o comércio desta
região. Sugerimos ao preclaro representante
tome o máximo interêsse junto as autoridades
competentes a fim de ser obtido, assim como
está ocorrendo com outras ferrovias do Nordeste,
citado material. Mesmo deverá constar cento
e cinqüenta vagões abertos, cinqüenta fechados
e seis locomotivas. Confiantes atuação e empenho
no atendimento do apêlo que ora fazemos,
também dirigido a outros dignos Deputados e
Senadores do nosso Estado, subscrevemo-nos
cordial e atenciosamente. (a) Dom Eliseu Simões
Mendes, Bispo de Mossoró. Antônio Rodrigues
de
Carvalho,
Prefeito
Municipal,
Dix-Neuf
Rosado Maia, Presidente da Associação Comercial,
Pedro Fernandes Ribeiro, Presidente da Associação
Rural".
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Honra-me
transmitir o apêlo de V. Exa. aos responsáveis
pela Rêde Ferroviária Federal, para que
os
intuitos
elevados
que
esposa
se-
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jam integralmente cumpridos pelo Presidente
daquela Autarquia.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Inclino-me
reverente diante da promessa formal que acaba de
assumir perante a Casa o eminente Vice-Líder da
Maioria, Senador Jefferson de Aguiar, na certeza de
que o apêlo, partindo de quem parte, será atendido.
Apresso-me a dar conhecimento do fato aos
interessados. Muito obrigado a Vossa Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Eu é que
agradeço a oportunidade de servir a tão eminente
representante do Rio Grande do Norte.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito
prazer.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Apesar de não
ter ouvido, desde o inicio, o discurso de V. Exa,.
devo dizer que recebi, também, telegrama de
Mossoró sôbre o assunto. Tudo se deve a Portaria nº
9, da Rêde Ferroviária Nacional, que subordina a
Administração da Mossoró-Souza à Rêde Ferroviária
do Nordeste. Enquanto a Viação Cearense tem a
autonomia assegurada, a Mossoró-Souza ficou
sujeita à Rêde Ferroviária do Nordeste numa
discriminação se não odiosa, pelo menos prejudicial.
Estou certo de que a alegação de que a Ferrovia
Mossoró-Souza é de pequeno curso e não valerá
como argumento.
A Central do Piauí e, também, a São LuísTeresina têm autonomia assegurada. Sei ainda que,
no ano passado, a Mossoró-Souza deu renda
suficiente para manter em perfeita circulação as
mercadorias produzidas no interior do Rio Grande do
Norte. Infelizmente, nossa estrada-de-ferro ficou
subordinada à Rêde Ferroviária Nordeste e
entregue a um funcionário sem as qualidades
técnicas necessárias para dirigi-las. Enquanto certas

ferrovias do Nordeste têm à frente dos seus
trabalhos homens de envergadura e da capacidade
do Major Virgílio Nogueira da Paz, que tem feito na
Rêde Ferroviária Cearense verdadeira revolução, as
outras estradas-de-ferro ficam relegadas a segundo
plano, o que representa injustiça a ser reparada pela
Rêde Ferroviária Nacional, retirando a Portaria nº 9 e
dando também à Mossoró-Souza a autonomia de
que gozava, a fim de poder representar na economia
do Rio Grande do Norte a fôrça que poderia ter.
Sòmente depois disso, nós, riograndenses do norte,
olharemos com respeito a Rêde Ferroviária Nacional.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. Presidente,
incorporo in totum as palavras do eminente Senador
Dix-Huit Rosado à breve comunicação que venho
fazendo.
Realmente,
é
difícil
sustentar-se
a
necessidade de, dentro de uma região, estabelecerse a discriminação, a diferenciação de tratamento,
aparelhando de maneira satisfatória e razoável,
algumas ferrovias e deixando outras inteiramente
abandonadas. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos
requerimentos de informações.
São lidos e deferidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 167, DE 1959
Sr. Presidente
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
solicitado ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas
se digne prestar as informações seguintes:
1º) Qual o motivo da paralisação das obras no
trecho de ligação entre Cachoeira Paulista e a via
Dutra;
2º)
Foi
determinada
a
abertura
de
inquérito
para
apuração
dos
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fatos denunciados em ofício do Prefeito de
Cachoeira Paulista ao Sr. Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Estrada de Rodagem?
3º) É do conhecimento do Senhor Ministro da
Viação e Obras Públicas que foi destinada às
referidas obras Cr$ 5.200.000,00 (cinco milhões e
duzentos mil cruzeiros) e que, embora o trecho seja
apenas de um quilômetro, essa verba foi gasta, mas
as obras ficaram quase na mesma?
Sala das Sessões, em 15 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
REQUERIMENTO
Nº 188, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, as seguintes informações:
1) Se é exato que o I.A.P.M. e a CAPFESP não
estão pagando aos seus aposentados e inativos?
2) Em caso afirmativo, quais as razões dêsse
atraso e as providências adotadas para eliminá-lo ?
Sala das Sessões, em 15 de junho de 1959. –
Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
comunicação do nobre Senador Brasílio Celestino.
É lido o seguinte:
Ofício

Vai ser lido requerimento de urgência.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 169, DE 1959
Nos têrmos do art. 330, letra ... do
Regimento
Interno,
requeremos
urgência
para o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de
1959, que aprova o Protocolo para o
contrôle internacional de drogas não incluídas
na Convenção de 1931, emendado em
1946.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 1959. –
Jefferson de Aguiar, no exercício da Liderança da
Maioria.
O SR. PRESIDENTE: – O presente
requerimento será votado depois da Ordem do Dia.
O SR. PAULO FERNANDES: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Paulo Fernandes.
O SR. PAULO FERNANDES (pela ordem)
(*): – Sr. Presidente, não me encontrava na
Casa quando o eminente 1º Secretário do
Senado comunicou ao Plenário que transmitira
ao Ministro Interino da Fazenda o convite
para que, em sessão secreta, prestasse
esclarecimentos em tôrno dos entendimentos
que vêm sendo mantidos entre o Govêrno
Brasileiro e o Fundo Monetário Internacional.
Informou ainda S. Exa. que o Sr. Sebastião
Paes de Almeida estaria disposto a comparecer
ao Senado, embora considerasse que as
explicações fornecidas pelo Govêrno, através
de Nota Oficial amplamente divulgada, já
ofereciam os elementos que poderia trazer ao
conhecimento desta Casa.

Em 15 de junho de 1959.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exa., de
conformidade com o disposto no art. 72, parágrafo
único, do Regimento Interno, que integrarei, no
Senado, a Bancada da União Democrática Nacional,
a partir da presente data.
Atenciosas saudações. – Brasílio Celestino de
__________________
Oliveira.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada. (*) – Não foi revisto pelo orador.
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Recebi, a seguir, informação idêntica do ilustre
Senador Victorino Freire.
Nesses têrmos, considero desnecessário
o requerimento que apresentei que, por sinal,
mereceu a aprovação do Senado. Para,
entretanto, não perder a oportunidade da hora do
Expediente, farei chegar às mãos de V. Exa., Sr.
Presidente, novo requerimento, vasado nos
seguintes têrmos:
REQUERIMENTO
Nº 170, DE 1959

se firmado a orientação de que, não se tratando de
texto de lei, é lícito à Casa reconsiderar deliberação
anterior.
A Mesa deve, pois, acolher o novo
requerimento, que submete a apoiamento dos
Senhores Senadores.
Os Senhores Senadores que o apóiam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Apoiado.
O requerimento será discutido e votado no
final da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, como Líder da Maioria.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, ouvimos o discurso do eminente Senador
Mem de Sá, no início desta sessão, quando o ilustre
representante do Estado do Rio Grande do Sul teceu
considerações sôbre discurso que proferi no Senado
Federal, contrariando tese que S. Exa. defendera
numa das últimas sessões desta Casa do Congresso
Nacional.
Mantenho o pronunciamento que tive naquela
oportunidade. Resulta de observações e de
convicções arraigadas através de conhecimentos
científicos, que ninguém pode extirpar, porque
decorrem da própria realidade nacional.
Realmente,
quando
na
Câmara
dos
Deputados, representando o Estado do Espírito
Santo, tive ensejo de apresentar voto escrito
contrariando a Mensagem governamental e o
pronunciamento das Comissões permanentes
daquela Casa, que entendiam procedentes e
aprováveis os aumentos de vencimentos dos
funcionários civis e militares, ativos e inativos,
trazendo para a economia nacional um impacto
terrível e incapaz de ser debelado, senão por
sacrifícios e medidas de contenção econômica e
financeira.
Sr. Presidente, naquela oportunidade tive
ensejo de demonstrar, em voto escrito, que
os nossos homens públicos, lamentàvelmente,
vivem
na
maioria
ao
sabor
de
an-

Tendo em vista que as informações oficiais
divulgadas
nos
últimos
dias
esclarecem
satisfatòriamente as dúvidas que haviam sido
suscitadas sôbre negociações do Brasil com o Fundo
Monetário Internacional, destinadas à realização do
empréstimo externo;
Tendo em vista que o esclarecimento dessas
dúvidas foi o objetivo único da iniciativa que tomei,
na sessão de 11 do corrente, de requerer o
comparecimento, ao Senado, do Sr. Ministro da
Fazenda;
Requeiro sejam cancelados os efeitos
do Requerimento nº 163, de 1959, de minha
autoria, aprovado na sessão de 12 do
corrente.
Sala das sessões, em 15 de junho de 1959. –
Paulo Fernandes.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – No requerimento
que acaba de ser lido o Sr. Paulo Fernandes
solicita o cancelamento dos efeitos do Requerimento
nº 163, de 1959, em que S. Exa. pediu a
convocação do Senhor Ministro da Fazenda, a
fim de ser ouvido em sessão secreta sôbre
negociações do Brasil com o Fundo Monetário
Nacional.
O requerimento anterior foi aprovado na
sessão de 11 do corrente.
Trata-se, agora, de cancelar deliberação
anterior do Senado.
A
espécie
tem
sido
por
várias __________________
vêzes
enfrentada
no
Senado,
tendo- (*) – Não foi revisto pelo orador.
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seios, tentativas e erros, não conseguindo, sequer
controlar os acontecimentos, mas ao revés,
dominados
pelos
acontecimentos
que
os
surpreendem em tôdas as oportunidades.
Temos o mau hábito de contornar, de ladear
a realidade; não enfrentamos os problemas
que se nos apresentam, como êsses de origem
financeira e econômica que aí estão, majorando
sempre as causas perturbadoras de nossa
economia e da nossa estabilidade social. Sem
dúvida os aumentos de vencimentos dos
funcionários públicos trazem, em si, uma relação
de causalidade que perturba a economia e
definha nossas possibilidades financeiras, porque,
essencialmente,
são
deslindadas
questões
particularíssimas de um grupo social. Um grande jato
de meios de pagamento é pôsto em favor de uma
classe em detrimento da coletividade brasileira. Se
temos quatrocentos mil funcionários públicos,
deixamos alguns milhões de brasileiros sem êsse
benefício, que atende a um grupo social e perturba a
coletividade brasileira. Se demos, nos dois últimos
aumentos aos servidores públicos, cêrca de
sessenta e cinco bilhões de cruzeiros, trouxemos
para
a
economia
nacional
um
terrível
desajustamento, porque os Estados e municípios,
em primeiro lugar; não puderam atender às
reivindicações dos seus servidores e funcionários e
ao par dessa situação, também os profissionais
liberais, os profissionais assalariados e tantos outros
que lutam pela grandeza nacional não puderam ver
atendidas suas reivindicações, permanecendo numa
situação mais grave e angustiosa, que não podemos
deslindar.
Sr. Presidente, se êsses meios de
pagamento são utilizados apenas por um
grupo social, evidentemente a solução constitui
tremendo impacto inflacionário. Prevendo, naquela
oportunidade, o surto multitudinário, já declarava
eu, na conclusão do silogismo que estabe-

leci no meu voto: dentro em breve ingressaremos
numa inflação maligna e galopante; e aí está o
quadro perfeitamente debuxado.
De tão grave conjuntura não podemos sair
sem contornar outras situações ou deixar de dar
solução a problemas urgentes da nacionalidade.
Muitos
falam
nos
investimentos
governamentais; muitos entendem que o surto de
desenvolvimento econômico e administrativo que o
Brasil apresenta no Govêrno progressista de
Juscelino Kubitschek, tem também resultantes
inflacionárias. É preciso, no entanto, dentro dos
ensinamentos da ciência das finanças e da economia
política, ver que os investimentos constituem criação
de riquezas e, sem dúvida, deflagram, no Brasil,
neste momento de opção decisiva e de
sobrevivência, situação ímpar, impossível de ser
protelada ou remanchada. Se não fizermos hoje,
dentro em breve seremos um País de economia
colonial, submetido ainda ao regime primário de
exportação de matérias-primas e importação de
produtos acabados.
A industrialização, portanto, tinha que ser
adotada imediatamente em regime de urgência, e
todos os empreendimentos que aí estão, inclusive
Brasília – que constitui a ocupação dos espaços
vazios do território nacional – teriam que ser
encetados imediatamente pelo Govêrno Federal.
Não poderíamos, todavia, acudir, tão sòmente, às
reivindicações dos leais servidores, mas ter em vista,
também, os problemas que se iriam criar. Cabe aqui
aquela expressão de Ortega y Gasset, que citei
ainda há bem pouco tempo, no Plenário do Senado
Federal: "A problemática quanto mais violentada
mais se apresenta virgem". E por quê? Porque há
sempre uma relação de casualidade não só na
economia, como nas finanças e, também
especialmente, na sociologia. O que se contém
no discurso do eminente representante do Rio
Grande do Sul não é, portanto, uma defesa,
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mas uma exasperação de acusação ao Congresso
Nacional, que não é só êle o responsável pela
situação que aí está, mas é o co-responsável, o coautor, aquêle que se ajustou a uma determinação
governamental, para atender às reivindicações dos
servidores públicos, sem ter a perspectiva global do
problema com que se defrontava.
Devo assinalar, neste passo do meu discurso,
que artifícios matemáticos são utilizados para os
debates demonstrativos de que êsses ajustamentos
econômicos não se refletem na inflação em que nos
encontramos. Cada um de nós é – como dizia
Heráclito – a medida de tôdas as coisas. A nossa
perspectiva está adequada às nossas convicções e
conveniências. Muitos percebem os problemas
dentro da unilateralidade de suas posições. Não tive
o intuito de magoar essa figura brilhante do
Parlamento nacional quando afirmei que S. Exa.
tinha uma visão unilateral do problema, que
argumentava como oposicionista. S. Exa. vincado
nessa posição, atento às suas obrigações
oposicionistas no Parlamento, imputa sempre ao
Govêrno da República a responsabilidade de todos
os males que afligem o Brasil.
É preciso não esquecer, também, que,
sociològicamente, o Govêrno é a área de afecção;
por conseguinte, tudo quanto prejudica a sociedade
é sempre levado a débito daqueles que detêm o
Poder Público.
O SR. MEM DE SÁ: – Dá V. Exa. licença para
um aparte rigorosamente em têrmos regimentais?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com todo
o prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Não me agasto com a
increpação unilateral; apenas afirmo que sou tão
unilateral quanto o é V. Exa. O nobre colega é do
outro lado. Reconhecendo que podia ser qualificado
de unilateral trouxe depoimento insuspeito de um
órgão de classe.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O
depoimento insuspeito de um órgão de classe abona
a tese que desenvolvi neste Plenário e foi o nobre
Senador Mem de Sá que teve ensejo de ler vários
trechos do trabalho Desenvolvimento e Conjuntura
que também a endossa.
É evidente que os sessenta e cinco bilhões de
cruzeiros de aumento em duas épocas distintas e
muito próximas constituíram impacto na economia
nacional e, sem dúvida alguma, nas relações de
causalidade também proclamada pelo nobre
Senador Mem de Sá. Há de se ver que a solução
não foi a mais favorável à coletividade brasileira; ao
contrário redundou em medida de graves
conseqüências para a coletividade, porque se
atendeu parcialmente a um pequeno grupo de
trabalhadores leais do Govêrno Federal.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um outro aparte regimental?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com todo
o prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – E o reajustamento do
salário-mínimo em proporções muito maiores?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O
reajustamento do salário-mínimo constitui medida
de nível mínimo de subsistência e sobrevivência,
dentro daquelas determinações da Encíclica
Rerum Novarum que tem por escopo moral
a dignidade humana. Devo dizer a V. Exa., prestando
um depoimento, que na minha atividade
profissional no Estado do Espírito Santo, advogando
e patrocinando causas de todos os sindicatos
profissionais da categoria de trabalhadores, tive
ensejo de defender vários dissídios coletivos de
caráter normativo e de natureza econômica
em defesa de obreiros que recebiam Cr$ 400,00
e, posteriormente, passaram a Cruzeiros 1.000,00,
havendo, portanto, não só um ajustamento ao
surto inflacionário, mas também um aumen-
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to como medida de justiça e deferimento daquilo que
muitos
não
tinham
capacidade
de
dar
espontâneamente aos seus colaboradores. Os
industriais e comerciantes, muitas vêzes, não dão
participação aos seus trabalhadores, mormente
nessa fase em que a participação nos lucros, apesar
de consubstanciado em preceito constitucional,
depende
de
regulamentação.
O
processo
constitucional não é self executiv. Os empregados
necessàriamente participam por via indireta dêsses
lucros. É evidente que a elaboração que fazemos em
cotejo com as leis naturais da economia política não
é a mais procedente; ao contrário disso, temos
adotado medidas constitucionais incompatíveis com
os ensinamentos científicos que norteiam a
administração pública.
Desde a obra monumental de Montesquieu a
democracia adota sistema de pesos e medidas,
atribuindo-se ao Congresso Nacional a preservação
de melhores medidas em defesa do equilíbrio
governamental.
O Congresso não repeliu a mensagem do
Poder Executivo que atribuía melhores vencimentos
aos civis e militares, ao contrário, majorou-os,
exasperou-os, deferindo benesses aos que mais
ganhavam e cometendo a injustiça clamorosa de não
atender aquêles que, por justiça, exigiam maiores
vencimentos do que os que ganhavam muito mais.
Defendem alguns que os que têm atribuições
de responsabilidade maior devem ter maiores
salários, numa correspondência entre vencimentos e
funções. Entendo que quando se auxilia alguém para
fazer face ao surto inflacionário a solução inversa
seria a mais adequada.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre colega que, nos
têrmos do Regimento, dispõe de um minuto para
terminar suas considerações.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Vou
terminar, Sr. Presidente.
Como assinalou o próprio Senador Mem de
Sá, várias leis de favor foram elaboradas
apressadamente,
para
atribuir-se
situação
privilegiada a militares e civis, onerando o serviço
público com encargos inadiáveis.
Sr. Presidente, na exigüidade do prazo que se
me conferiu, finalizo declarando que, dentro dos
próximos dias, com dados concretos e apoiado em
doutrinadores
eminentes,
demonstrarei
a
improcedência da análise feita pelo nobre Senador
Mem de Sá, invocando especialmente o assunto que
o ciclo de Juglar e a atualidade básica da realidade
econômica do Brasil. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento encaminhado à Mesa.
É lido e apoiado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 171, DE 1959
Nos têrmos do art. 212, alínea z-4, do
Regimento Interno, requeiro que o Senado Federal
se faça representar por uma Comissão de membros,
nas homenagens que serão levadas a efeito
amanhã, às 16,30 horas, na sede do Centro
Industrial do Rio de Janeiro, à memória do insigne
brasileiro que foi o Dr. Afonso Augusto de Moreira
Pena, que exerceu a Presidência desta Casa,
honrando-a com as suas virtudes e prestigiando-a
com o brilho da sua inteligência e da sua
cultura.
Sala das Sessões, em 15 de junho, de 1959. –
Jefferson de Aguiar. – Ary Vianna.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento ora
apoiado será apreciado depois da Ordem do
Dia.
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Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Projetos incluídos em Ordem do Dia, a fim de
serem declarados prejudicados, de acôrdo com o art.
324, § 1º, do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ementa
Nº 9-54 – Modifica os arts. 3º e 4º do
Regimento Interno do Senado.
Nº 14-54 – Regula as votações em partes e as
destacadas.
Nº 15-54 – Dá nova redação ao § 3º do art.
113 do Regimento Interno.
Nº 16-54 – Dispõe sôbre a posse dos
Senadores.
Nº 17-54 – Dá nova redação ao art. 25 do
Regimento Interno.
Nº 18-54 – Dá nova redação ao § 1º do art. 10
do Regimento Interno.
Nº 19-54 – Sôbre a correspondência do
Senado.
Nº 21-54 – Regula a licença dos Senadores
por motivo de doença.
Nº 22-54 – Sobre eleição da Comissão
Diretora.
Nº 23-54 – Modifica o § 1º do art. 43 do
Regimento Interno.
Nº 27-54 – Sôbre votação secreta.
Nº 30-54 – Dispõe sôbre convocação de
sessão secreta.
Nº 31-54 – Desfaz equívoco na redação do §
2º do art. 175 do Regimento Interno do Senado.
Nº 32-54 – Dispõe sôbre a eleição das
Comissões Permanentes do Senado.
Nº 33-54 – Dispõe sôbre a redação para a
segunda discussão ou final.
Nº 34-54 – Dispõe sôbre a ata da última
sessão de qualquer sessão legislativa.
Nº 35-54 – Dispõe sôbre ingressos no recinto
do Senado.
Nº 36-54 – Suprime o final do art. 224 do
Regimento Interno.

Nº 38-54 – Dispõe sôbre a composição das
Comissões Permanentes.
Nº 40-54 – Dispõe sôbre a rejeição de
proposição
principal
após
aprovação
de
emenda.
Nº 41-54 – Dispõe sôbre a votação de
proposição considerada em parecer parcialmente
inconstitucional.
Nº
42-54
–
Provê
a
solicitação
de informações ao Conselho Nacional de
Economia.
Nº 45-54 – Dispõe sôbre vista do processo de
qualquer proposição.
O
SR.
PRESIDENTE: – A Ordem
do Dia consta de 23 projetos de resolução,
contendo propostas de modificações do Regimento
do Senado que teve vigência até 31 de janeiro
último.
Após a apresentação dêsses projetos, a
Comissão Diretora ofereceu à consideração do
Senado um projeto de reforma integral do
referido Regimento. Nessa proposição – que era o
Projeto de Resolução nº 2, de 1955 – muitas das
medidas constantes daqueles projetos foram
adotadas; outras foram julgadas desmerecedoras de
acolhimento.
A
reforma
sugerida
pela
Comissão
Diretora
recebeu
substitutivo
integral
da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
o
qual, com emendas de Plenário, veio a
ser
aprovado,
transformando-se
no
atual
Regimento.
Tais
projetos,
assim,
calcados
sôbre
a
anterior
lei
interna,
ficaram
prejudicados.
Determina o atual Regimento:
"Art. 324.............................................................
§ 1º A declaração de estar prejudicada a
proposição será feita em Plenário, incluída, para
êsse fim, a matéria em Ordem do Dia, quando
nela não figure, ao se dar o fato que a tenha
prejudicado.
§ 2º Cabe ao Presidente, de ofício ou a
requerimento,
declarar
prejudicada
qualquer
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proposição,
ressalvado
recurso
para
o
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Plenário".
Nº 17, DE 1954
Foi com essa finalidade que a matéria foi
incluída em Ordem do Dia.
Dispõe sôbre a convocação de suplentes.
A fim de que os Senhores Senadores possam
conhecer
da
prejudicialidade
com
pleno
A sugestão está atendida no art. 45 do
conhecimento de causa, a Mesa irá anunciando Regimento atual.
projeto por projeto e esclarecendo o tratamento que
a proposta nêle contida teve na elaboração do atual
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Regimento.
Nº 18, DE 1954
Os projetos em aprêço, salvo o de nº 21-54,
que é do Sr. Olavo Oliveira, são de autoria do então
Regula o pagamento da ajuda de custo e da
Senador Nestor Massena.
parte variável do subsídio.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 9, DE 1954

A matéria foi regulada diversamente nos arts.
11 e 12 do Regimento atual.

Dispõe
sôbre
o
encerramento
das
sessões preparatórias após a eleição da
Mesa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 19, DE 1954

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 15, DE 1954

O assunto, foi regulado diversamente no art.
42 do Regimento atual.

Dispõe sôbre as condições de aceitabilidade
de emenda e subemenda.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 22, DE 1954

Dispõe sôbre a correspondência do Senado
A sugestão está atendida na letra g do art. 2º assinada pelo Presidente.
do Regimento atual.
A matéria foi regulada diversamente na letra u
PROJETO DE RESOLUÇÃO
do art. 47 do Regimento atual.
Nº 14, DE 1954
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 21, DE 1954
Regula as votações em partes e as de matéria
destacada.
Dispõe sôbre a concessão de licença aos
A proposta não foi acolhida.
Senadores, por motivo de doença.

A matéria está atendida, com redação diversa,
no art. 228 do Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 16, DE 1954
Dispõe sôbre a posse dos Senadores.

Dispõe sôbre a eleição da Comissão Diretora.
A sugestão foi atendida no art. 56 do
Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 23, DE 1954

A matéria foi regulada diversamente no art. 5º
Dispõe sôbre a apresentação dos pareceres,
do atual Regimento.
nas Comissões.
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Está atendido
Regimento.

no

art.

135

do

atual

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 27, DE 1954

Dispõe
legislativa.

foi
e

regulada diversamente
279
do
Regimento

A matéria foi regulada diversamente no art.
193 do Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 31, DE 1954
Dispõe sôbre a votação dos vetos parciais do
Prefeito do Distrito Federal.
Atendido na alínea h do art. 355 do Regimento
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 32, DE 1954
a

eleição das

Comissões

A matéria foi regulada diversamente no art. 73.
do Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 1954
Dispõe sôbre a redação para segunda
discussão ou Redação Final e sôbre projetos de
Emenda à Constituição.
A matéria foi
nos arts. 313, 359
atual.

Ata

da

última

sessão

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 35, DE 1954

Foi atendido no art. 187 do Regimento atual.

Dispõe sôbre as sessões secretas.

Dispõe sôbre
Permanentes.

a

Dispõe sôbre o ingresso no recinto do Senado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 30, DE 1954

atual.

sôbre

Foi atendido no art. 203 do Regimento atual.

Dispõe sôbre a votação secreta.
A matéria
nos
arts.
278
atual.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 1954

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 36, DE 1954
Suprime cláusula das disposições transitórias
do antigo Regimento.
A cláusula em aprêço não foi reproduzida no
Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 38, DE 1954
Veda a participação, cumulativamente, nas
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Matéria não acolhida na
Regimento atual.

elaboração

do

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 40, DE 1954
Dispõe sôbre a rejeição de
principal após aprovação de emenda.
Não foi aproveitada
Regimento atual a sugestão.

na

proposição

elaboração

do

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 41, DE 1954

regulada diversamente
Dispõe sôbre
e 367 do Regimento considerada,
em
inconstitucional.

a

votação
parecer,

de

proposição
parcialmente
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A matéria foi regulada diversamente no
Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 42, DE 1954
Dispõe sôbre a solicitação de informações ao
Conselho Nacional de Economia.
A matéria não foi atendida na elaboração do
Regimento atual.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 45, DE 1954
Dispõe sôbre vista do processo de qualquer
proposição.
A matéria foi regulada diversamente no § 3º do
art. 135 do Regimento atual.
Não
tendo
sido
formulado
qualquer
recurso quanto à orientação da Mesa, de
considerar
prejudicados
os
projetos
que
acabam de ser anunciados, serão êles arquivados,
de acôrdo com o § 4º do art. 324 do Regimento
Interno.
São os seguintes os projetos declarados
prejudicados, de acôrdo com o art. 324, § 1º, do
Regimento Interno, que vão ao Arquivo:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 9, DE 1954

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 14, DE 1954
Regula
destacadas.

as

votações

em

partes

e

as

O Senado Federal resolve:
Artigo único. O art. 157 do Regimento Interno
do Senado e os respectivos parágrafos, passam a ter
a seguinte redação:
Art. 157. Antes de anunciado o encerramento
da discussão de qualquer proposição, poderá ser
requerida a sua votação em partes.
§ 1º Depois de encerrada a discussão da
proposição, não será permitido emendá-la, nem
mesmo por meio da apresentação de requerimento
de votação em partes.
§ 2º Até o momento da votação de
determinada
proposição
principal
poder-se-á
requerer o destaque integral de qualquer proposição
acessória para ser votada separadamente.
§ 3º Se a matéria a se votar se compuzer de
vários artigos, ou parágrafos, que possam, pela sua
matéria, constituir proposição, principal, ou
acessória, autônoma, ou possa ser suprimida sem
prejuízo da finalidade do projeto, ou da emenda, de
que venham a ser erradicados, será permitido
requerimento para a votação separada do artigo, ou
parágrafo, integrais, como se constituíssem emenda
destacada.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 15, DE 1954

O Senado Federal resolve:
Artigo único. Os arts. 3º e 4º do Regimento
Dá nova redação ao § 3º do art. 113 do
Interno do Senado Federal serão reunidos com esta Regimento Interno.
redação:
"Verificada a organização da Mesa do Senado,
O Senado Federal resolve:
nos têrmos dos artigos precedentes, o ViceArtigo único. O § 3º do art. 113 do Regimento
Presidente, ou o seu substituto legal, dará por Interno do Senado passará a ter esta redação:
encerradas as sessões preparatórias e convidará os
§ 3º Não serão admitidas:
Senadores para a instalação da sessão legislativa,
I – emenda:
ordinária
ou
extraordinária,
do
Congresso
a) sem relação com a matéria da disposição
Nacional".
emendada;
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b) não adstrita ao diagrama da proposição, se
PROJETO DE RESOLUÇÃO
de iniciativa de outro poder, quanto à sua
Nº 18, DE 1954
especialização, inextensível por meio de emenda,
mesmo de matéria análoga ou correlata não
Dá nova redação ao § 1º do art. 10 do
compreendida nas disposições originárias;
Regimento Interno.
II – Subemenda com matéria extranha à
respectiva emenda.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. O § 1º do art. 10 do Regimento
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Interno do Senado passa a ter a seguinte redação:
Nº 16, DE 1954
§ 1º Os Senadores terão direito à ajuda de
custo e à parte variável do subsídio:
I – os eleitos para a renovação do Senado,
Dispõe sôbre a posse dos Senadores.
desde a posse;
O Senado Federal resolve:
II – os eleitos para o preenchimento de vagas,
Art. 1º Substitua-se, no § 5º, do art. 7º do desde a expedição do diploma.
Regimento Interno do Senado a última palavra
"proclamação" por "diplomação".
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Art. 2º Acrescente-se ao § 5º do art. 7º do
Nº 19, DE 1954
Regimento Interno do Senado, êste parágrafo:
§ 6º No ano de renovação do Senado só se
Sôbre a correspondência do Senado.
dará posse aos novos Senadores depois de iniciado
o período senatorial para o qual foram eleitos.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. A letra e do art. 28 do Regimento
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Interno do Senado passa a ter esta redação:
Nº 17, DE 1954
e) assinar a correspondência dirigida pelo
Senado aos Presidentes:
1 – da República;
Dá nova redação ao art. 25 do Regimento
2 – da Câmara dos Deputados;
Interno.
3 – do Supremo Tribunal Federal e dos
O Senado Federal resolve:
Tribunais Superiores do País;
Artigo único. O art. 25 do Regimento Interno
4 – de Assembléia Legislativa estrangeira.
do Senado terá a seguinte redação:
Art. 25. Dar-se-á a convocação de Suplente
PROJETO DE RESOLUÇÃO
para o exercício do mandato senatorial nos casos
Nº 21, DE 1954
de:
I – vaga (Constituição, arts. 52 e 135, §
Regula a licença dos Senadores por motivo de
2º);
doença.
II – licença por mais de noventa dias
(Constituição, arts. 49 e 52);
O Senado Federal resolve:
III – afastamento do exercício do mandato
Art. 1º Acrescente-se ao Título II, capítulo II.
(Constituição, art. 51);
Art. Ao Senador que por motivo de doença,
IV – suspensão do exercício do mandato se encontre impossibilitado de comparecer às
(Constituição, art. 135, parágrafo 1º).
sessões do Senado Federal, será concedida
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licença para tratamento de saúde, com a percepção
integral dos subsídios.
§ 1º A licença, nos têrmos dêste artigo, não
será concedida por períodos superiores a 90
(noventa dias), os quais só poderão ser renovados,
em cada legislatura, até que se completem doze
meses.
§ 2º O requerimento para obtenção da licença,
regulada pelo presente dispositivo, deverá ser
instruído por laudo de inspeção de saúde subscrito
por três médicos.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 22, DE 1954
Sôbre eleição da Comissão Diretora.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Os parágrafos 1º a 5º do art. 33
do Regimento Interno do Senado serão substituídos
pelos seguintes:
§ 1º Da Comissão Diretora deverão fazer
parte, tanto quanto possível, os partidos
representados no Senado.
§ 2º A eleição da Comissão Diretora se fará
em quatro cédulas, que se apurarão, nesta ordem,
para:
I – Vice-Presidente;
II – 1º e 2º Secretários;
III – 3º e 4º Secretários;
IV – Suplentes de Secretários.
§ 3º Sempre que resultar eleição para 3º ou 4º
Secretário de quem pertença a partido já
representado em lugar, respectivamente, de 1º ou 2º
Secretário, considerar-se-á prejudicada a apurada
por último.
§ 4º Na hipótese do § 3º, processar-se-á novo
escrutínio apenas para a eleição prejudicada, com o
mesmo impedimento do anterior.
§ 5º Na eleição de Suplentes, estarão eleitos,
na ordem da votação, Senadores não pertencentes
ao mesmo partido.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 23, DE 1954
Modifica o § 1º do art. 43 do Regimento
Interno.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. O § 1º do art. 43 do Regimento
Interno do Senado Federal será dividido em três
parágrafos, assim redigidos:
§ 1º Seguir-se-á, na ordem em que figurar em
pauta, a apresentação, pelo relator, de relatório de
matéria, que lhe tenha sido prèviamente distribuída.
§ 2º Ao relatório seguir-se-á, se fôr o caso, o
voto do relator sôbre a matéria.
§ 3º Desde que a maioria dos Membros
presentes à reunião da Comissão se manifeste de
acôrdo com o relator, passará o voto a constituir
parecer.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 27, DE 1954
Sôbre votação secreta.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. O art. 161 do Regimento Interno
do Senado passará a ser assim redigido:
Art. 161. A votação por escrutínio secreto farse-á:
I – por meio de cédulas impressas,
mimeografadas ou datilografadas;
II – por meio de esferas brancas e pretas, as
primeiras representando votos favoráveis, e as
últimas, votos contrários.
Parágrafo. A medida que forem chamados os
Senadores lançarão em urna, à vista do Plenário, as
cédulas, ou esferas, conforme fôr o caso.
Parágrafo. Terminada a votação e aberta a
urna, o 1º Secretário contará o número que será
anunciado pelo Presidente, das cédulas, ou de
esferas, encontradas.
Parágrafo.
O
Presidente
lerá,
em
voz
alta,
cédula
por
cédula,
pas-
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sando-as ao 2º Secretário, que anotará o resultado
PROJETO DE RESOLUÇÃO
da votação, proclamado, afinal, pelo Presidente.
Nº 32, DE 1954
Parágrafo. Tratando-se de votação por
esferas, o Presidente separa-las-á em dois grupos,
Sôbre a eleição das Comissões Permanentes
pela respectiva côr, e anunciará o resultado final.
do Senado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 30, DE 1954
Sôbre convocação de sessão secreta.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Terá esta redação o art. 92 do
Regimento Interno do Senado Federal:
Art. 92. As sessões secretas celebrar-se-ão
no mesmo dia, ou no dia seguinte, por
convocação, a requerimento, ou de ofício, do
Presidente.
Parágrafo. Quando o requerimento de sessão
secreta fôr indeferido pelo Presidente, poderá o seu
autor pedir seja o mesmo submetido à deliberação
do Senado, que tornará secreta a fase da sessão
pública em que resolver a respeito, ficando sempre
em sigilo o nome do requerente.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 31, DE 1954
Desfaz equívoco na redação do § 2º do
art.175 do Regimento Interno do Senado.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. O § 2º do art. 175 do
Regimento Interno do Senado Federal será assim
redigido:
§ 2º Na hipótese de veto parcial, nos
têrmos do § 3º, parte final, do art. 174, a
votação será feita de duas vêzes, sendo uma
quanto ao grupo de disposições vetadas com
parecer favorável ao veto, e outra quanto ao
grau de disposições cujo veto obteve parecer
contrário, ressalvados, em ambos os casos, os
destaques.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. No Regimento Interno do Senado
Federal os parágrafos 1º e 2º do art. 60 passarão a
ter esta redação:
§ 1º Estabelecido, assim, o número de
comprovantes das Comissões pelo critério da
representação proporcional dos partidos, os
respectivos líderes entregarão à Mesa, até quarenta
e oito horas depois, a indicação nominal dos seus
representantes nelas.
§ 2º Em caso de não cumprimento do disposto
neste artigo, a eleição se fará por escrutínio secreto,
mediante
cédulas
com
legenda
partidária,
considerando-se eleitos os mais votados de cada
partido até atingido o quociente que tocar à
respectiva representação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 1954
final.

Sôbre redação para a segunda discussão ou

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica redigido assim o art. 146 do
Regimento Interno do Senado:
"Artigo. É privativa da Comissão específica
para estudar a matéria da proposição, a atribuição de
redigir o vencido para a segunda discussão e para a
remessa à Câmara dos Deputados, a sanção ou a
promulgação, nos casos de:
I – reforma do Regimento Interno;
II – emenda ao projeto de orçamento;
III – emenda a projeto de fixação, ou de sua
modificação, das Fôrças Armadas;
IV – projeto de lei orgânica, ou complementar,
da Constituição;

– 369 –
V – projeto de código, ou de sua reforma".
Art. 2º Redijam-se assim os parágrafos
1º e 2º do art. 181 do Regimento Interno do
Senado:
"§ 1º Findo o prazo estabelecido no presente
artigo, será a proposição enviada à Comissão
Especial para emitir parecer, dentro do prazo
máximo de trinta dias.
§ 2º Cinco dias depois de publicados a
emenda e o parecer no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, será a mesma incluída em
Ordem do Dia".
Art. 3º Passa a ter esta redação o art. 190 do
Regimento Interno do Senado:
"Art. 190. Para a votação de emenda
constitucional é necessária a presença de dois terços
dos Senadores".
Art. 4º São suprimidas estas disposições do
Regimento Interno do Senado: art. 182 e parágrafo
único, art. 183 e respectivos parágrafos e art.
188.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 1954

Art. 222. Nas sessões públicas do Senado só
os Senadores, os funcionários da Casa, em serviço,
e os Deputados Federais terão ingresso no recinto.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 36, DE 1954
Suprime o final do art. 224 do Regimento
Interno.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Fica suprimida, no art. 224 do
Regimento Interno do Senado, a expressão final –
"salvo os preceitos relativos à composição das
Comissões, os quais vigorarão para a seguinte
sessão legislativa ordinária".
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 38, DE 1954
Sôbre a
Permanentes.

composição

das

Comissões

O Senado Federal resolve:
Artigo único. Fundir-se-ão assim os parágrafos
2º e 3º do art. 36 do Regimento Interno do Senado:
Sôbre as atas das sessões secretas.
§ 2º É defeso participar, simultâneamente, das
O Senado Federal resolve:
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
Art. único. O art. 100 do Regimento Interno do ou de uma delas e de mais de uma das outras
Senado passará a ter esta redação:
Comissões Permanentes.
Art. 100. A ata da última sessão
de qualquer sessão legislativa será submetida
PROJETO DE RESOLUÇÃO
à
aprovação
da
Casa,
com
qualquer
Nº 40, DE 1964
número de presentes, antes de levantada a
sessão.
Sôbre a rejeição de proposição principal após
aprovação da emenda.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 35, DE 1954
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Será incorporada ao Regimento
Interno do Senado esta disposição:
Sôbre ingresso no recinto do Senado.
Art. Sempre que, na elaboração de
O Senado Federal resolve:
qualquer proposição, o Senado, depois de
Artigo único. O art. 222 do Regimento Interno aprovar emenda que não seja substitutiva à
do Senado passa a ter esta redação:
proposição, deixar de aprovar a proposição prin-
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cipal originária, ou substitutivo geral à mesma, a
PROJETO DE RESOLUÇÃO
emenda será considerada prejudicada, salvo se a
Nº 45, DE 1954
requerimento aprovado de qualquer Senador, ou
pela Mesa, de ofício, fôr submetida, afinal, a votação,
Sôbre vista do processo de qualquer
sendo novamente aprovada, caso em que será proposição.
remetida à Comissão específica, que lhe tenha dado
parecer, a fim de ser convenientemente redigida para
O Senado Federal resolve:
posterior andamento.
Artigo único. No art. 43 do Regimento Interno
do Senado o § 2º passará a ter esta redação:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
§ 2º Qualquer membro da Comissão, desde
Nº 41, DE 1954
que anunciada a discussão após o relatório de
qualquer proposição, poderá pedir vista do processo,
Sôbre a votação de proposição considerada que devolverá até a segunda reunião ordinária.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria
em parecer parcialmente inconstitucional.
constante da Ordem do Dia.
O Senado Federal resolve:
Em votação o Requerimento nº 169, de
Artigo único. Incluir-se-á no Regimento Interno 1959, lido na hora do Expediente, de urgência
do Senado desta disposição:
para o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de
Artigo. Sempre que considerada, em parecer, 1959.
inconstitucional não a totalidade, mas parte, ou
Os Senhores Senadores que o aprovam,
partes de determinada proposição, far-se-á, queiram permanecer sentados. (Pausa).
prèviamente, a votação separada da referida parte,
Está aprovado. O projeto a que alude o
e, posteriormente, a da indene da mesma eiva.
requerimento será incluído na Ordem do Dia
da 3ª sessão ordinária seguinte a presente.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
(Pausa).
Nº 42, DE 1954
Em votação o Requerimento nº 170, de 1959,
também lido e apoiado na hora do Expediente, em
Provê a solicitação de informações ao que o Sr. Paulo Fernandes requer o cancelamento
dos efeitos do Requerimento nº 163, de 1959, de
Conselho Nacional de Economia.
sua autoria, aprovado na sessão de 12 do corrente
O Senado Federal resolve:
mês.
Artigo único. Ao art. 44 do Regimento Interno
Os Senhores Senadores que aprovam o
do Senado acrescentar-se-á êste parágrafo:
Requerimento nº 170, de 1959, queiram permanecer
§ 4º Quando não forem de iniciativa própria, sentados. (Pausa).
nos têrmos dos artigos 205, § 2º, da Constituição, e
Está aprovado. (Pausa).
1º e 2º da Lei nº 970, de 16 de dezembro de 1949,
Em discussão o Requerimento nº 171, de
as medidas, sugestões e conselhos do Conselho 1959, lido e apoiado na hora do Expediente,
Nacional de Economia sôbre a política econômica do solicitando que o Senado se faça representar por
País, a solicitação de informações que lhe forem uma Comissão de 3 membros, nas homenagens que
feitas nesse sentido, por intermédio da Mesa, serão prestadas ao Dr. Afonso Augusto de Moreira
sobrestará o prazo dêste artigo.
Pena. (Pausa).
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Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão.
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Designo os Srs. Jarbas Maranhão, Lima
Guimarães e Fernandes Távora, para, em comissão,
representarem o Senado nas homenagens que serão
levadas a efeito amanhã, às 16,30 horas, na sede do
Centro Industrial do Rio de Janeiro, à memória do
insigne brasileiro.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno,
primeiro orador inscrito para esta oportunidade.
O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr.
Presidente, no dia 12 do corrente, pronunciei
discurso que, admito, por exceção, não se referia,
pròpriamente ao problema da mudança da Capital da
República para o Planalto Central ou mesmo à
urgência do assunto. Tratei da constituição de um
Govêrno de União Nacional, como base para uma
boa mudança da Capital Federal bem alicerçada,
numa administração federal revigorada e capacitada
para equacionar os problemas novos que ali serão
postados perante tôda a Nação Brasileira, para
serem prontamente solucionados, se quisermos uma
Capital digna do território imenso que herdamos de
nossos antepassados.
O objetivo do meu discurso não foi, como a
imprensa desta Capital divulgou, a mudança da
Capital, mas sim dirigir apêlo, que renovo neste
instante, ao partido que vem dominando politicamente
o País há mais de 15 anos – o Partido Social
Democrático – no sentido de que leve a bom têrmo os
propósitos de União Nacional do seu dirigente e
líderes, pois está em jôgo o interêsse maior do País.
Aproveito a oportunidade para renovar os
principais tópicos do meu discurso, pedindo
atenção para o ponto em que é atribuída ao
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

PSD – e principalmente aos representantes de São
Paulo no Parlamento Nacional, a responsabilidade
da vitória ou do fracasso da idéia de um Govêrno de
União Nacional.
Convenhamos que cabe não só ao partido
majoritário, como aos líderes dos outros partidos, o
dever de dar maior substância ao Poder Público
brasileiro, a fim de que possam agora ser
encarados e resolvidos os problemas básicos da
nacionalidade.
Se a maioria dos partidos, inclusive o próprio
PSD, atribuem a São Paulo a possibilidade de
resolver tão alto problema, não vejo por que os
representantes paulistas, livres da pecha de
bairrismo; não tomam a peito a idéia da união
nacional, mais do que nunca interessante e
oportuna.
Passo a ler os principais tópicos do referido
discurso e os seus anexos com mais de cinqüenta
assinaturas de Senadores, e que eu gostaria fôsse
agora objeto de "clichés" para divulgá-los no
original.
O reconhecimento do êxito na administração
do maior Estado da Federação; nos leva
naturalmente a encaminhar esta união em tôrno da
figura do ex-Governador de São Paulo, o Sr. Jânio
Quadros, em primeiro lugar, ou a seguir a outro
nome da equipe de administradores, cuja
experiência, comprovada no exercício de Govêrno
da principal Unidade do País, constitui um
patrimônio de valores humanos, que cumpre
mobilizar, para servir, na conturbada esfera federal;
e entre êstes, destaca-se a figura do atual
Governador, Sr. Carvalho Pinto.
Está evidenciado que de São Paulo, há tantos
anos distanciado do Poder Público Federal – deve
sair o nome do supremo Magistrado da Nação – e
com êle a tão desejada união, com a qual
sacudíremos o caos que nos avassala e poderemos
iniciar a construção de um novo Brasil.
Só o PSD poderá levar a bom têrmo um Govêrno
de União Nacional alcançando a aquiescência da
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UDN, do PSP, do PTB, do PR e de nossas demais
agremiações democráticas; e o PSD poderá fazê-lo
com discernimento, abrindo mãos agora de uma
conquista incerta de um Poder Público arrasado,
para alcança-lo com sucesso em 1965.
Assim podem e devem os partidos, prosseguir
com afinco e lealdade nos entendimentos em tão boa
hora encaminhados pelo PSD, para a União em
tôrno de um nome Paulista, isto, na certeza de que
aquêle que fôr indicado pelas nossas agremiações
políticas, será, ato contínuo, instado para aceder,
pelos atuais Candidatos, cujo despreendimento
pessoal, só pode ser uma qualidade intrínseca de
suas próprias personalidades, já honradas com a
confiança, de seus amigos e correligionários.
Os partidos responsáveis, podem indicar o
nome de qualquer cidadão, para Candidato da União
Nacional, tenha ou não ele compromissos de ordem
pessoal com quem quer que seja.
Inoperantes se me afiguram, as consultas
prévias dos partidos aos nomes em causa: – li uma
declaração atribuída ao Governador Carvalho Pinto,
em que êste dizia e com muita razão, que receberia
como uma ofensa – qualquer consulta dirigida a ele;
por qualquer partido. Outra coisa será os próprios
partidos chegarem livremente à conclusão de que
êste ou aquêle cidadão – deve ser o Candidato de
União Nacional; e só depois disso se dirigirem ao
escolhido: Dessa forma, no caso em foco do nome
do Governador Carvalho Pinto, só um homem
poderia privar o País da solução ajustada e isto por
questão de ordem moral, e êste homem só poderia.
ser o Sr. Jânio Quadros.
Mas seria uma clamorosa injustiça e
desrespeito à pessoa de Jânio Quadros – o
Candidato favorito no caso de luta – julgá-lo capaz
de uma tal atitude.
Em resumo, cumpre apoiar com atos e fatos os
esforços do Sr. Bias Fortes, que no Govêrno de Minas

deve estar sentindo na própria carne as dificuldades
imensas opostas ao Poder Público; cumpre trabalhar
no sentido de que o Brasil alcance em São Paulo um
Govêrno de União Nacional para o período de 1961
a 1966; se isto fracassar, teremos ainda mais
fortalecida a segurança de colocarmos a Oposição
no Palácio da Alvorada, com os votos do Povo
Brasileiro, sacrificado mas ainda esperançado, com a
bandeira que representa o Sr. Jânio Quadros; e
então será para o que der e vier, porque uma vez
alcançada a sua vitória nas urnas, êle assumirá o
Poder Constituído, muito embora vá, encontrar o
País desgastado por uma luta, que todos nós temos
o dever de procurar evitar.
Nesta altura dos entendimentos podemos
atribuir a responsabilidade quase total do fracasso ou
vitória de um Govêrno de União Nacional ao PSD,
partido que detêm o Poder; no próprio seio dêste
partido, podemos apontar sem rodeios, ao eleitorado
de S. Paulo, os nomes sôbre os quais recairá
inexoràvelmente, marcando-os para sempre – a
responsabilidade maior pelo eventual fracasso, da já
saudosa presença de S. Paulo, na direção suprema
do País.
São êstes os nomes dos Representantes
Pessedistas que agora ficaram colocados na primeira
linha de combate e em posição de responder pelo
sucesso, ou fracasso do Govêrno de União Nacional,
no período de 1961-1966 – e que será uma verdadeira
ponte entre os, dois períodos do Pessedista Juscelino
Kubitschek de Oliveira, o atual e o de 1966-1971, que
êle e seu partido conquistarão por obra e graça da
vitória de Brasília: Antônio Feliciano; Amaral Furlan;
Cunha Bueno; Brasilio Machado Neto; Carmelo
D'Agostinho; Horácio Láfer; Pacheco Chaves; João
Abdalla; Ranieri Mazzili; Ulysses. Guimarães;
Yukishigue Tamura e Auro Moura Andrade.
Em segundo plano também ficarão
no
index
do
eleitorado
Paulis-
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ta os seguintes contemporâneos dos Deputados
pessedistas de 1960: – Afrânio de Oliveira; Franco
Montoro; Mata Lello; Arnaldo Cerqueira; Ivete
Vargas; Dervile Alegretti; Emílio Carlos; Pereira
Lopes; Silva Prado; Geraldo de Carvalho; Gualberto
Moreira; Hamilton Prado; Hary Normaton; Herbert
Levy; Hugo Borghi; Batista Ramos; Coutinho
Cavalcanti; Carvalho Sobrinho; Henrique Turner;
José Menck; Lauro Cruz; Luiz Francisco; Mário Beni;
Miguel Leuzzi; Nelson Omegna; Nicolau Tuma;
Olavo Fontoura; Ortiz Monteiro; Paulo de Tarso;
Paulo Lauro; Ferreira Martins; Rui Novaes; Salvador
Lossaco; Waldemar Pessoa; Padre Calazans e Lino
de Mattos.
Seria refinado e condenável bairrismo, os
Deputados Paulistas iniciarem movimento em prol de
um Govêrno da União, à base de São Paulo, da
mesma forma que tornou-se agora uma falta
imperdoável e fatal, deixarem que fuja do Estado que
representam, a oportunidade de contribuir para uma
solução, que a conjuntura econômica, política e
social do País está reclamando, com meridiana
clareza.
Enquanto os jornais retratam Deputados paulistas
junto a Candidatos que estão fora do esquema de São
Paulo, e divulgam entrevistas de outros em favor dos
Candidatos, até de fora dos próprios partidos, Mineiros
do PSD, a começar pelo seu ilustre Governador, e
muitas outras vozes suas, das mais autorizadas, da
Bahia, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Maranhão,
do Rio de Janeiro, Pará e de muitas outras Unidades,
apresentam esquemas de união, como o seguinte, da
Bahia: Para Presidente, Jânio Quadros para Vice,
Teixeira Lott, ou outras proposições cuja paternidade se
deve à inteligência, acuidade e longo tirocínio de
políticos, como José Maria Alkmim e Benedicto
Valladares, sendo que êste, resumiu assim a sua
sugestão:

Prioridade nº 1 – Candidato Paulista e
partidário; Nº 2 – Candidato Paulista; Nº 3 –
Candidato partidário; Nº 4 – Candidato apartidário;
esquema êste foi, logo a seguir, adotado, em suas
linhas gerais pelo próprio Diretório Nacional do PSD,
que decidiu dar todo o apoio ao seu Presidente "para
tentar a fórmula de União Nacional", com preferência
sôbre as demais, e em tôrno de um nome de São
Paulo.
É assim que a iniciativa da União Nacional
deslocou-se, agora, e legítimamente, sobretudo para
os Representantes de São Paulo no Congresso
Nacional, – que livres da pecha bairrista, têm o dever
de cerrar fileiras em tôrno do Govêrno de União
Nacional.
A escolha dos partidos, recaindo no nome do
atual Governador Carvalho Pinto, novo pleito terá
que se verificar para o Govêrno de São Paulo, e
nada impede que os mesmos rivais de ontem: Jânio
Quadros e Adhemar de Barros, voltem a disputar a
preferência do Povo Paulista.
Para nós, que há vinte anos, vimos
desgastando a vida na campanha de Mudança, é
particularmente grata, a perspectiva que antevemos,
do bom encadeiamento de períodos governamentais,
que ensejarão à Nova Capital se completar, não só
em têrmos locais de cidade, mas o que é importante
– em têrmos nacionais de um cérebro vitalizado, de
uma nova e grande Nação. (Muito bem. Muito bem).
Completando êste meu discurso, aproveito a
oportunidade para renovar questão já levantada
quanto a tiragem do órgão oficial de divulgação dos
trabalhos desta Casa – o Diário do Congresso
Nacional; há tempos, fiz uma indicação neste sentido.
A atual tiragem é pelo que estou informado, diminuta.
Ontem, domingo, solicitaram-me vários
amigos, inclusive de S. Paulo, cópia do original
do discurso que aqui proferi. Como a Imprensa
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Nacional
estava
fechada,
procurei
alguns
exemplares nas bancas de jornais. Numa delas, no
Largo da Carioca, fui informado de que recebiam
apenas trinta exemplares. Indicou-me o jornaleiro
outra banca, na Avenida Rio Branco, na qual soube
que não haviam recebido, naquele dia, a remessa
habitual.
Há tempos, na capital do meu Estado,
precisando tomar conhecimento do que se passava
nesta Casa, dirigi-me a várias repartições públicas e
à tôdas as bancas de jornais; e não consegui um
único exemplar do Diário do Congresso Nacional.
Creio que, neste momento, a tiragem do órgão
oficial não alcança nem as capitais dos Estados,
quanto mais aos municípios.
E seria de desejar que Diários do Congresso
Nacional fôssem oferecidos aos órgãos da Imprensa
e Rádio, não só do Rio de Janeiro como de todo o
País.
Há dois mil e muitos municípios no País; pelo
menos, as Câmaras Municipais e as Assembléias
Legislativas deveriam receber, de graça, um
exemplar do Diário do Congresso. Se essas
entidades estaduais e municipais contassem em
seus arquivos com a publicação oficial do
Congresso, haveria, pelo menos, uma fonte em cada
Cidade a que qualquer brasileiro poderia recorrer, a
fim de inteirar-se da atuação no cenário federal dos
representantes que elege.
Julgo justa a consideração que sugiro aos
Legislativos Estaduais e Municipais. É a segunda vez
que a defendo da Tribuna do Senado; da primeira,
nenhuma providência foi tomada. O assunto interessa
ao Poder Legislativo, pois os representantes do povo
devem prestar conta de seus atos aos seus
municípios e há concidadãos que desejam estar a par
do que se passa nas Casas do Congresso.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite
V. Exa. um aparte?

O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tem V. Exa.
inteira razão ao reivindicar a remessa do Diário do
Congresso às Câmaras Municipais e Assembléias
Estaduais. É, realmente, necessidade imperativa
estejam essas instituições a par do que se passa no
Senado e na Câmara Federal. Nos Estados, quando
se indaga onde obter um exemplar do Diário do
Congresso a resposta é que não existe.
O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço muito
o aparte do nobre colega, que corrobora minha
opinião. A iniciativa devia partir do Poder Público
Central, da Câmara e do Senado.
Estenderia o apêlo a fim de que Ministros,
Desembargadores, Juízes e mais Membros do Poder
Judiciário, nos Estados, fossem igualmente,
aquinhoados com a remessa gratuita do Diário do
Congresso Nacional. (Muito bem. Palmas).
Durante o discurso do Senhor Coimbra Bueno,
o Sr. Filinto Müller deixa a presidência, assumindo-a
o Sr. Freitas Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jorge Maynard.
O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente. Sempre que um
representante nordestino assoma à tribuna do
Senado, espera-se que venha falar sôbre as sêcas
ou sôbre as várias conseqüências dêsse terrível
flagelo. Não nos culpem os Senhores Senadores, por
isso. É nossa obrigação insistir no assunto, até que
seja dada uma solução razoável para o angustiante
problema.
Agora mesmo, o Estado de Sergipe, do qual
tenho a honra de ser um dos representantes nesta Casa,
está passando por grave crise, resultante da escassez
de chuvas.
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Embora não constituindo uma verdadeira
obsessão, uma idéia fixa, para as populações
brasileiras que vivem nas áreas sêcas do nosso
País, é certo que as anormalidades climáticas
freqüentes, especialmente as relativas à ocorrência
de chuvas, mais do que em qualquer outra parte,
exercem poderosa e constante influência sôbre a
vida dos habitantes daquelas regiões, porque tudo ali
depende do comportamento da natureza, neste
particular.
Se as chuvas são normais, reina abundância,
euforia, felicidade; está claro, dentro do nosso
modesto padrão de vida. Se as chuvas faltam ou
escasseiam, vem a ruína, a penúria, o êxodo.
Como ainda não possuímos os meios práticos
de alterar fenômenos naturais, como, por exemplo,
os de provocar as chuvas artificiais, os de reduzir a
evaporação etc., outras soluções têm de ser
procuradas,
enquanto
se
investigam,
se
experimentam e se aperfeiçoam maneiras de corrigir
as falhas da natureza.
Progressos admiráveis têm sido alcançados
pelo homem, na sua luta por conseguir o domínio
sôbre as fôrças naturais, numa extraordinária peleja
para assegurar a sua permanência na Terra, através
dos séculos.
Dentre os bens materiais mais preciosos de
que dispõe a humanidade, a água ocupa, talvez, o
lugar de maior destaque. Sem ela, seria
absolutamente impossível a vida animal e a vegetal
no nosso planêta. E porque êsse bem é de
inestimável valor, o homem precisa dar-lhe a máxima
atenção, em benefício da sua própria sobrevivência.
Por milhões de anos, vem se procedendo
o conhecido ciclo da água, que é, em linhas
gerais, o seguinte: – evaporação dos oceanos,
condensação
com
formação
de
nuvens,
precipitação e volta aos oceanos. Parte da água
infiltra-se no solo; ou volta à atmosfera pela

transpiração das plantas e dos animais, ou ainda,
pela evaporação, antes de atingir o mar.
Graças a êsse famoso ciclo, a água se renova
e se purifica constantemente, sem que seja
destruida. Salienta-se que é das poucas coisas da
natureza que podem ser usadas indefinidamente; a
água que hoje bebemos é a mesma que existiu
desde a formação da Terra. Pelas exigências da
própria civilização, o homem está se utilizando da
água, em quantidades cada vez maiores e em
aplicações das mais diversas, esforçando-se em tirar
dela o máximo proveito.
Das fases do referido ciclo, as que põem a
água dita potável, mais fàcilmente ao nosso alcance
é a da precipitação e a da volta aos oceanos.
A água acumulada nos oceanos permite a sua
utilização para fins de navegação. A extração de sais
constitui um dos mais importantes aproveitamentos da
água do mar. Infelizmente, ainda não se conseguiu
transformá-Ia, econômicamente, em água potável,
apesar dos ingentes trabalhos dos cientistas, nesse
sentido. Estamos certos de que conseguirão alcançar
êsse desígnio em futuro não muito remoto. O custo
atual da operação é demasiado elevado, o que tem
impedido de aplicá-la em larga escala.
Um dos mais antigos problemas da
humanidade, e que sentimos ser cada vez mais
atual, é o de como fazer o melhor uso da água que
cai, sob a forma de chuva, ou dela é oriunda. A
desigual distribuição de chuvas é a causa de tôdas
as dificuldades. Em certos lugares, há excesso ou
abundância e em outras há falta. Tem acontecido,
em um mesmo ano e na mesma localidade, haver
forte sêca e destruidora enchente.
Os antigos acumulavam a água e a
empregavam, apenas, para irrigação, ou
em utilidades caseiras. Hoje, porém, com os
notáveis progressos da ciência e da técnica,
procura-se
exercer
domínio
quase
com-
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pleto sôbre a água, desde que ela se precipita das
nuvens até atingir o mar. Por meio da retenção nas
épocas de chuvas abundantes e pela execução de
obras e de operações várias, procede-se ao contrôle
das enchentes dos rios, ao aproveitamento do
potencial hidrelétrico, à irrigação das terras, ao
abastecimento de núcleos de população, a utilização
para a indústria, à navegação interior. Combate-se,
também, a poluição das águas e se protegem os
solos dos malefícios da erosão e da lixiviação.
Cada um destes capítulos é fonte inesgotável
de apaixonantes estudos. Prende nos hoje a atenção
o assunto – irrigação.
Pratica-se a irrigação na Terra, certamente,
desde que os primeiros habitantes humanos se
fixaram nas regiões sêcas. As civilizações milenares
da Asia e da América realizaram-na intensamente no
passado, e as civilizações contemporâneas a
ampliam no presente, em proporções compatíveis
com a época em que vivemos.
Os povos árabes e os da América précolombiana legaram preciosos ensinamentos sôbre a
técnica irrigatória e de proteção do solo.
Dizem historiadores que a irrigação foi
introduzida na Europa pelos árabes, durante a
ocupação da Península Ibérica, no Século VIII. A
civilização européia a aprimorou e depois a devolveu
aos seus precursores, enriquecida de novas
técnicas.
Investiga-se, hoje, com muito empenho, nos
antiquíssimos campos irrigados do Oriente Médio,
como os agricultores daqueles remotos tempos eram
capazes de evitar a salinização das suas terras,
conseqüente da irrigação. Irrigação e drenagem
devem estar sempre associadas.
Áreas irrigadas e mal drenadas têm resultado
improdutivas em poucos anos, como aconteceu,
segundo nos consta, em Petrolândia.
Irriga-se,
atualmente,
em
todo
o mundo. Muito se comenta sôbre os

trabalhos do Nilo, Califórnia, Mesopotâmia, China,
Israel, índia.
No Brasil, embora ainda não tenhamos a
tradição da prática de irrigar, o problema vem sendo
discutido com interêsse e diversos trabalhos já foram
executados nesse setor.
Conhecemos os campos de irrigação de São
Gonçalo, Petrolândia e outros do Nordeste; assim
como, culturas irrigadas de arroz, de cana de açúcar
etc. Por meritórios que sejam os serviços dessa
natureza, empreendidos entre nós, temos de
reconhecer que pouco fizemos até agora.
Contamos, mercê de Deus, com amplas
bacias hidrográficas, caudalosos rios, imensos
depósitos subterrâneos de água, chuvas abundantes
em grande parte do território. Temos de utilizar tudo
isso ampla e judiciosamente.
A nossa região mais carente de água não é
das piores do mundo; muito ao contrário, as suas
possibilidades
econômicas
são
notáveis
e
sobejamente conhecidas.
Consideremos, propositadamente, e caso do
Rio São Francisco, magnífico manancial destinado a
remir apreciável porção do nosso território.
Como melhor aproveitar as águas do grande
rio, tem sido uma indagação que vem sendo
formulada desde o tempo do Império. Antes,
pensava-se, principalmente, em têrmos de
navegação. Hoje, o conceito prevalente é o da
maximalização do rio. Aproveitar suas águas, tanto
quanto possível fôr, inclusive para a grande irrigação,
considerada por todos nós tão necessária à região
san-franciscana. Neste particular, porém, precisamos
ser prudentes.
Explicarei.
No trecho Sobradinho-Piranhas, localizam-se as
cachoeiras de Itaparica e Paulo Afonso, bem como
corredeiras diversas, dentre as quais se destacam as do
"canyon". Êsses desníveis e a elevada descarga do rio
criam ali colossal potencial hidrelétrico, avaliado em

– 377 –
mais de 5 milhões de quilowatts, considerada
concluída a regularização do deflúvio do São
Francisco, com a construção das barragens de Três
Marias, Sobradinho, Itaparica, Piranhas e, talvez,
outras.
A descarga regularizada em Paulo Afonso está
calculada na ordem de grandeza de 2.200 metros
cúbicos por segundo, sem retirada de água para
irrigação. A sensível diminuição dessa descarga,
regularizada prejudicaria as usinas do futuro, que
forçosamente serão construídas no citado trecho, ao
sopé daquelas barragens, assim como Paulo Afonso.
Por isso, e na presciência do tempo que há de
vir,
mesmo
remotamente,
pensamos
ser
desaconselhada ou, pelo menos, que só deve ser
empreendida, depois de muito cuidadoso estudo, a
diversão de grandes volumes de água do São
Francisco, a montante daquelas barragens, para
proceder a irrigação de dilatadas áreas e
perenização de rios situados em outras vertentes;
mesmo a retirada demasiada de água, destinada a
trabalhos de irrigação dentro da própria bacia
tributária, água que voltará em parte ao leito do rio,
exige acurados estudos.
Segundo nos esclareceu o Presidente da
CHESF, o ilustre e operoso eng. Alves de Souza,
em recente depoimento prestado aqui no Senado,
a construção da 2ª casa de máquinas de Paulo
Afonso, com a instalação de mais seis turbinas,
aliás já iniciada, esgotaria a capacidada do rio, no
local, com a descarga característica da estiagem,
atualmente. Isto é, tôda a água passaria, na
estiagem, pelas turbinas, deixando sêca a
cachoeira. Seria impossível nova ampliação, por
falta dágua. A barragem de Três Maria virá
aumentar consideràvelmente essa descarga,
propiciando maior potencial em Paulo Afonso. Por
aí se vê, como devem ser estudados êsses
assuntos,
visando,
sobretudo,
o
futuro.
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necessitarão das usinas hidrelétricas que terão de
ser construídas no São Francisco, entre Sobradinho
e Piranhas, além da de Paulo Afonso, completada,
porque sabemos da pobreza da região em meios
conhecidos de produção de energia.
Cabe, aqui, um reparo. No caso de virem a ter
emprêgo prático e econômico as usinas átomoelétricas, o raciocínio será inteiramente outro.
Concluindo, pugnemos pela irrigação, em
larga escala, com as águas retiradas do São
Francisco, porque ela virá solucionar importantes
problemas da região. Porém não percamos de
vista que tudo precisa ser bem estudado e
pesado, sem que tenham lugar as nocivas
improvisações. As grandes obras deverão ser
executadas,
após
investigadas
as
disponibilidades totais de água e depois de
verificada
qual
a
parcela
da
descarga
regularizada do rio, que poderá ser desviada para
a irrigação; bem como qual a fração da energia
produzida
que
poderá
ser
utilizada
no
bombeamento da água para irrigar as culturas.
Não desfalquemos demasiado o São Francisco,
para não comprometermos, irremessívelmente, o
extraordinário potencial hidrelétrico do famoso rio,
no trecho referido, única fonte de energia de
grande capacidade de que poderá dispor a
região, no futuro. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Joaquim Parente.
O SR. JOAQUIM PARENTE (*): – Sr. Presidente,
acabo de receber de Teresina, Capital de meu Estado,
telegrama firmado por várias firmas comerciais daquela
praça, reclamando contra a falta de pagamento por
parte do Departamento Nacional de Obras Contra
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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as Sêcas, aos trabalhadores, o qual passo a ler:
"Encarecemos ao ilustre representante
interceder
junto
ao
Diretor
Geral
do
Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, para conseguir liberação urgentíssima das
verbas destinadas à Comissão do Piauí, que
desde janeiro não pagou um só operário nem
tampouco o comércio local. Essa demora de seis
meses vem causando sérios prejuízos e
apreensões ao comércio, que, além de
fornecimentos de mercadorias para a referida
comissão, também tem adiantamentos feitos aos
pobres trabalhadores, que estão sem receber
vencimentos para poder comprar um "Melhoral".
Contamos com que essa Bancada tomará o
máximo empenho nesse sentido. O Banco do
Brasil aqui recebeu um crédito de quinze milhões
de cruzeiros para a citada comissão; entretanto,
teve ordem de retenção do mesmo, de cuja
atitude revoltante esperamos seja demovida a
direção
do
Departamento.
Agradeceremos
resposta urgente. Cordialmente. (a) Auto Peças
Importadora Zepaulino, Casa Inglêsa, J. Higino
Paz, J. Sininbu, Dota Oliveira, Auto Piauiense,
Auto Volante Queiroz, J. Monteiro, Raimundo
Portela, Casa Marc Jacob S.A., Borba Fortes e
Irmãos, J. Brito".
Sr. Presidente, dirijo, desta tribuna, apêlo ao Sr.
Presidente da República, no sentido de que autorize,
com a maior urgência possível, a liberação dessas
verbas, possibilitando, assim, que o DNOCS, no Estado
do Piauí, cumpra com as obrigações assumidas, não
só com o comércio local, mas, também, com os
trabalhadores que, como foi dito no telegrama,
não dispõem de dinheiro para suas compras, por
mínimas que sejam.

Estou certo, Sr. Presidente, de que, tão logo S.
Exa. tome conhecimento do fato, determinará as
providências que o caso exige. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO (para explicação
pessoal): – Senhor Presidente, minha primeira
preocupação, quando pela primeira vez me envolvi em
política em nosso País, como Governador do meu
Estado, foi regularizar a questão dos salários pagos ao
funcionalismo estadual, que eram ínfimos e injustos.
Para corrigir a situação, apelei para as
autoridades e técnicos federais, inclusive os membros do
Departamento de Administração do Serviço Público,
buscando fazer a restruturação geral do quadro do
funcionalismo do Estado, de modo a aumentar
eqüitativamente e pagar bem o funcionalismo público
daquele Estado.
Tenho a impressão de que conseguimos uma
lei relativamente boa, ao menos até hoje, cêrca de
dez anos após ter eu deixado o Govêrno daquele
Estado, jamais fui acusado deter favorecido uns em
detrimento de outros.
Estou ùltimamente sendo injustamente acusado
de ser contra o funcionalismo federal. O nosso dever
no Parlamento, não é agradar a ou b. Aquêles que
fazem tais acusações estão interessados no caos em
que vivemos, na falta de informações em que vive
tôda a Nação, quanto aos problemas básicos de sua
subsistência. O que se verifica no Brasil, atualmente,
é qualquer coisa de pasmar. Um país como o nosso,
com uma população de sessenta e poucos mi-
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lhões de habitantes e uma renda "per capita" de país
subdesenvolvido, carrega nas costas, além dos
funcionários públicos essenciais e normais, um
número fabuloso de funcionários políticos, que são a
resultante
dos
desacertos,
que
podemos
perfeitamente atribuir ao encadeamento de Governos
Republicanos, cada um dêles mais interessado em
olhar para si mesmo, do que para o futuro, e que
vêm período após período, pagando eleições, com
nomeações em massa, para cargos forjados como
prêmios partidários.
O fato, salvo êrro ou omissão, pois as
informações, que tanto tenho reclamado desta
Tribuna, nunca me foram dadas, o fato, segundo
discurso do próprio Sr. Presidente da República, é
que a Nação conta com cêrca de quatrocentos mil
funcionários públicos federais para uma exigência
de, no máximo 120 mil. Além dêsses, há uma cauda,
encaixada em escaninhos prêviamente preparados,
a Prefeitura do Distrito Federal, nos quais foram
alojados cêrca de duzentos mil funcionários em lugar
de apenas uns vinte mil realmente necessários; na
sua quase totalidade, não são cariocas, mas sim
membros das famílias dos potentados políticos, que
se vêm sucedendo desde a queda do Império de
Govêrno em Govêrno, e que têm trazido para a
Capital da República tôda a sua parentela, tôda a
sua clientela dos Estados e as enquadraram dentro
da administração da União, colocando as sobras na
Prefeitura da Capital Federal.
É êste um dos motivos pelo qual muitos dos
mais entusiastas mudancistas são os filhos legítimos
do Distrito Federal, são cariocas de fato e de direito,
que querem liberdade de ação para sua terra Natal,
que querem ver o Govêrno Federal pelas costas;
na mesma linha de pensamento e ação estão
centenas de milhares de brasileiros e estrangeiros,
que vêm colaborando com o melhor de seus es-

forços no sentido de que o Rio de Janeiro volte a ser
a Cidade de todos nós, a Cidade Maravilhosa, a
meca de todos os Brasileiros.
Em artigo recente da revista "Conjuntura
Econômica",
deparamos
com
dados
muito
interessantes, relativos à comparação entre a
evolução do custo de vida e a dos vencimentos do
funcionalismo. Dai resultam índices de correção, que
se fôssem aplicados, como seria de justiça, ao
reajustamento dos atuais vencimentos, com os
atuais custos das utilidades, chegariamos ao
absurdo de ter que tomar empréstimos externos para
pagar o numerosíssimo funcionalismo existente no
momento. Tôda a renda nacional seria insuficiente
para atender sòmente à rubrica pessoal, se em 1960
o Govêrno resolvesse pagar a todos em base
idêntica àquela com que os remunerava, nos
primórdios da República. – O resultado dos
aumentos demagógicos e eleitorais, é que os
funcionários levam menos utilidades para casa, cada
vez que o impacto violento de tais expedientes
implantam o caos econômico, as inflações
galopantes, que provocam a prevalência de
alongados períodos de desequilíbrio, em que sofrem
os menos bafejados pela fortuna.
Assim, não podendo discriminar entre os que
trabalham e os que flanam, o Govêrno Federal não
tem meios para fazer justiça aos primeiros, salvo se
adotar medidas drásticas, que separem o joio do
trigo, isto é, os funcionários públicos dos políticos; o
fato é que, na atual situação vigente, se aplicar em
1960, por exemplo, os índices de 1910, para manter
nivelados os vencimentos com o custo de vida, a
União teria que gastar no próximo exercício talvez
uma vez e meia ou duas vezes, tudo aquilo que irá
arrecadar, e isto sòmente com a rubrica de pessoal,
Assim, a União, não tem como fazer justiça àqueles
que trabalham e produzem. Os justos pagam pe-
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los pecadores. Os privilegiados que fazem das
Repartições, um meio achego, e delas zombam,
são os que mais clamam pela paridade de
tratamento vigente e profundamente injusta. Não é
sòmente à Nação que prejudicam, mas
principalmente àqueles de quem se dizem colegas
e cujo trabalho sugam. É por isto que aos legítimos
fundatários públicos cumpre pensar duas vêzes
antes de formar junto aos exploradores de sua
classe, que atacam aquêles que dizem a verdade
no Parlamento Nacional.
Enquanto a verdade nua e crua sôbre o atual
estado caótico do funcionalismo público federal,
não vier à tona, enquanto o Povo continuar
ludibriado, as injustiças clamorosas vigentes para
com aquêles que trabalham, não poderão caminhar
para as desejadas correções e reajustes, que lhes
façam justiça.
É preciso a qualquer custo estancar a onda de
empreguismo.
Espero que os funcionários públicos com
noção e senso de responsabilidade formem também
entre aquêles que procuram colocar às claras,
perante a Nação, a realidade; a verdadeira situação
em que se encontra o funcionalismo.
O País não pode continuar a manter a coorte
de indivíduos que entendem serem as repartições
lugares apenas para assinarem o ponto e receberem
vencimentos, prejudicando os que trabalham e os
carregam às costas.
Na realidade, cada Senador está cansado de
saber, desde que assumiu seu mandato, que é
essa a verdade. Cada vez que vamos às
repartições públicas tratar de um assunto
qualquer, notamos que há um verdadeiro Cristo,
que trabalha por cinco ou seis até altas horas. Não
têm, assim, tempo para os famosos "bicos" – uso a
expressão popular que melhor calha, no momento
– dos quais só se beneficiam aquêles que desejam
os cargos públicos apenas para locuple-

tarem-se com alguns milhares de cruzeiros, no fim
do mês.
Advém dêsse fato tremendas injustiças que não
podem ser corrigidas. É absolutamente impossível
fixarmos vencimentos de servidores públicos de
acôrdo com os índices reais de custo de vida.
Os que têm consciência de seus deveres, são as
primeiras vítimas indefesas dos que vivem flanando
nas repartições públicas. O DASP deve enfrentar a
realidade, pois é pago para isso. Está no dever de cada
diretor daquele órgão encarar o problema, de frente, no
sentido de ser completamente esclarecida a opinião
pública com a realidade pura e simples. O mesmo deve
acontecer com os Congressistas que temem ser
prejudicados eleitoralmente.
A realidade deve ser enfrentada, e quanto
mais cedo melhor, se quisermos remunerar
devidamente quem trabalha para a União.
É verdade incontestável que uma das
cláusulas do famoso Fundo Monetário Internacional,
justamente como condição técnica para conceder
empréstimo aos Membros associados, é o índice de
gastos com a administração da coisa pública.
Países que infelizmente têm estado à beira de
uma catástrofe, como os Estados Unidos e a Rússia,
e que não desejam uma nova guerra, mas se vêem
na contingência de despesas armamentistas
astronômicas, gastam, com a administração pública,
inclusive com o esfôrço de guerra, menos do que o
Brasil, que vive tranqüilamente.
Pensar em guerra, hoje, na América Latina, é
ser arquiliterato.
Se me acusam de ser poeta, por desejar a
interiorização da Capital, que devemos dizer
daqueles que no Brasil pedem verbas para a guerra?
Guerra com quem?
Gastamos com pessoal e, mesmo assim,
pagando mal aos que trabalham, mais de
cem bilhões de cruzeiros, dos parcos cento
e cinqüenta que arrecadamos, motivo prin-
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cipal da situação verdadeiramente caótica que
atravessa o País.
Tôdas as obras são, na sua maioria, ainda que
bem ou mal administradas, dignas de louvor, pois
contribuirão para o desenvolvimento de regiões
esquecidas pelos que vivem bem nas cidades,
deixando seus irmãos sem amparo no interior.
Brasília, Três Marias, Furnas, Grandes Usinas,
Rodovias, são obras de tal modo importantes que
deixarão seu sinal no solo pátrio, amparando os
brasileiros, sobretudo aquêles que lutam para fazer
êste País grande, e do qual tanto se ufanam os que
vivem no litoral à custa da miséria do interior.
Quero, portanto, Sr. Presidente, colocar os
pingos nos “ii”; confessemos, alto e bom som, que a
responsável principal pela inflação, – sobretudo no
corrente ano – foi aquela leizinha, feita aqui no
apagar das luzes, às duas horas da manhã, que
votamos no escuro, sabendo, conscientemente, que
praticávamos um absurdo, porque nenhum Senador
ignorava qual seria o reflexo global daquelas
emendas sôbre o Orçamento, já então elaborado.
Muitos de nós, cansamos de apelar para o
estabelecimento de um teto, digamos, de dez bilhões
de cruzeiros, o abono do Pessoal, distribuindo-os
eqüitativamente, a partir dos funcionários que ganham
menos, até aquêles que percebem mais. Para que
essa lei não viesse a provocar a corrida inflacionária a
que assistimos, entendiamos que, se votássemos êsse
teto e a cota fôsse distribuída de baixo para cima, até
atingir as camadas dos menos privilegiados, o Govêrno
Federal suportaria o encargo.
Tínhamos em mãos o Plano de Estabilização
Econômica, que nos dava elementos para afirmar
que, gradativamente, o Govêrno Federal poderia
distribuir os dez bilhões que preconizávamos
por
todo
o
ano
a
fim
de
pagar,
efetivamente, os funcionários, evitando a espiral in-

controlável, que se verificou a partir de janeiro e
fevereiro. Porque nenhum govêrno, seja do Sr.
Juscelino Kubitschek, seja qualquer outro, nenhum
poder humano, salvo o divino, seria capaz de deter o
impacto violento como êste, de perto de 30 bilhões,
que foi dado no escuro, sem sabermos o que
estávamos fazendo.
Abandonamos uma emenda de limitação para
votarmos pressionados – esta é a verdade – pelo
ambiente em que vivemos na Capital da República,
onde os Príncipes do regime, que recebem os
maiores vencimentos, queriam, pura e simplesmente,
o aumento de quinze mil cruzeiros, isto é, 30% sôbre
os maiores vencimentos já alcançados, esquecidos
de que os párias da República levariam para casa
apenas mais mil e quinhentos cruzeiros de gêneros
alimentícios, para sustentarem o mesmo, ou número
maior de filhos. É uma injustiça clamorosa, e foi o
que procuramos evitar, com o testemunho de todos
aquêles que têm a cabeça no lugar, sobretudo os
funcionários públicos que aí estão, se apercebendo,
agora, em junho, que levam para casa muito menos
alimentos e utilidades, do que levavam em dezembro
e novembro do ano passado, apesar do pseudo
abono. Essa, a resultante do favoritismo, dêsses
privilégios que se concedem na atual Capital da
República, e uma das razões por que tenho lutado
para arrancar daqui a Capital. Essa pressão sôbre os
ambientes oficiais faz com que leis como essa,
inconseqüentes, sejam votadas, trazendo resultados
desastrosos. Não acuso por isso o Poder Público
Federal. O mal vem de trás, desde a queda do
Império. Todos os Governos Republicanos têm tido o
mesmo capricho, cada um olha por si e deixa os
outros por conta própria.
Peço
aos
funcionários
brasileiros,
principalmente àqueles que trabalham, que tirem um
pouco de suas horas de lazer para o estudo dêsse
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problema, porque estamos, na verdade, num beco
sem saída. A solução que vejo é a longo têrmo,
consistente, talvez, na industrialização do País, e na
instituição de novos motivos para empregos, até
determinado momento em que a solicitação privada
atinja o nível necessário, se é que o estatismo não
irá mais longe e com suas garras inutilizará tudo
aquilo que produz e que dá resultado neste País –
através do parasitismo em que estamos vivendo. Se
houver, porém, incentivos à iniciativa particular, no
fim de algum tempo, dada a imensa evolução que
novas nações vão alcançando e que o Brasil também
poderá ostentar, talvez, por aí, achemos o modo de
paulatinamente pagar com justiça a totalidade dos
funcionários públicos federais. Doutra forma, teremos
que estudar soluções drásticas para enfrentar o
problema, porque, na realidade, não existe
arrecadação pública capaz de pagar, em têrmos
razoáveis, o atual e excessivamente numeroso
pessoal civil e militar da União. É totalmente
impossível; e a responsabilidade maior cabe,
indiscutìvelmente, a quantos ocupam posições, tanto
no Executivo como no Legislativo.
Devemos, neste momento, também, lembrarnos da Magistratura, igualmente responsável pela
situação. Raros são os Juízes e Magistrados que
não têm meia dúzia ou em alguns casos até a
totalidade dos parentes – dependendo do Executivo,
Legislativo ou da própria Magistratura; e em muitos
casos também da Prefeitura do Distrito Federal, isto
se não trouxermos à baila os Estados e Municípios
das Capitais que já têm recebido os reflexos da
União, encaixando em seus quadros pessoal
administrativo excessivo, também por influências “de
cima”.
Devemos, portanto, alinhar os três
Poderes constituídos – Legislativo, Executivo e
Judiciário
–
como
responsáveis
e
coresponsáveis
pela
situação
atual,
sem

acusar, isoladamente, êste ou aquêle govêrno, esta
ou aquela classe.
Quanto aos vencimentos dos congressistas,
os setenta mil cruzeiros atuais, aplicando-se a tabela
da revista “Conjuntura Econômica", deveriam ser
cento e dezessete ou cento e vinte mil cruzeiros.
Se se fizer a mesma coisa em tôdas as
repartições federais, chegar-se-á à conclusão por
mim enunciada no início de meu discurso, isto é, de
que seria muito justo recebermos, atualmente,
proventos
idênticos
aos
percebidos
pelos
Parlamentares há trinta anos atrás, ou sejam, cento
e vinte mil cruzeiros anuais. Seria justo, da mesma
forma, que os párias do País, os funcionários
públicos, ganhassem também de acôrdo com êsse
cálculo, o que significa que os que recebem, hoje,
cinco mil cruzeiros, receberiam dez ou quinze mil.
Seria o ideal, uma solução belíssima, não há a
menor dúvida.
Mas, para que êsse fato se verificasse,
precisaríamos de uma arrecadação de duzentos ou
trezentos bilhões de cruzeiros; e como apenas temos
cento e cinqüenta, precisaríamos apelar talvez para
o Exterior ou para Marte, solicitando empréstimo, a
juros anuais para suplementarmos a arrecadação
federal.
É indispensável fazer-se justiça ao pessoal
injustamente atingido pelos processos irregulares
que todos conhecemos, por essa liberalidade, por
êsse favoritismo que vimos assistindo, em todo o
regime republicano.
O que cumpre é analisar o problema, em si, e
apelar para homens de bom senso para uma, ação a
longo têrmo, no sentido de corrigir a situação,
pagando bem aos que produzem, e resolvendo a
situação dos que vivem à custa dos que trabalham,
fazendo dos cargos que ocupam, principalmente no
Govêrno Federal e na Municipalidade, apenas uns
cabides de empregos. (Muito bem. Muito bem).
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O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, não desejo termine a sessão
sem que se diga uma palavra para homenagear um
dos mais antigos, valorosos e brilhantes órgãos da
Imprensa brasileira.
Refiro-me ao aniversário, que hoje transcorre,
do Correio da Manhã, que, como acaba de me
recordar o eminente colega Senador Cunha Mello,
precisa receber o aplauso sincero e veemente, por
certo, de tôdas as Bancadas desta Casa.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação.
O SR. CUNHA MELLO: – Em nome da minha
Bancada e do Partido Trabalhista Brasileiro, associome às justas homenagens que V. Exa. presta ao
Correio da Manhã, um dos mais antigos, vibrantes e
notáveis órgãos da Imprensa brasileira, na data em
que colhe mais um ano de vitória e realiza mais um
ano de existência. Louvo a atitude e a iniciativa de V.
Exa. Em nome da minha Bancada e do Partido
Trabalhista Brasileiro – repito – associo-me às
homenagens que V. Exa. presta ao grande Correio
da Manhã.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o
nobre orador um aparte? – (Assentimento do orador)
– Em nome do PSD solidarizo-me com as palavras
que V. Exa. está proferindo em homenagem ao
Correio da Manhã. Pessoalmente, e também em
nome da minha Bancada, quero destacar na
homenagem a êsse matutino, a pessoa do grande
comentarista que assina com o pseudônimo All
Right.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. COIMBRA BUENO: – Associo-me às
homenagens que V. Exa., com carinho especial,
presta ao Correio da Manhã. Jornal que
sistemàticamente faz campanha contra a nova
capital, liberalmente acolheu o Semanário SINGRA,
no qual fizemos durante muitos anos a campanha de
Brasília, assim como aceitou inúmeras publicações
contrárias ao seu ponto de vista, dando alto exemplo
da imparcialidade, abrindo suas colunas para debate
das idéias construtivas.
O SR. RUI PALMEIRA: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. RUI PALMEIRA: – Em nome da União
Democrática Nacional, solidarizo-me com a
homenagem que V. Exa. tão justamente presta ao
Correio da Manhã, por mais um transcurso de seu
aniversário. O Correio da Manhã é realmente um dos
jornais de tradição mais brilhante, de mais
combatividade e de maior seriedade no cenário da
imprensa nacional.
O SR. JORGE MAYNARD: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. JORGE MAYNARD: – Conta o nobre
colega com o pleno apoio do Partido Social
Progressista à justa homenagem que presta ao
Correio da Manhã, nesta data em que comemora
mais um ano de sua proveitosa vida no ambiente
nacional.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço
imensamente aos eminentes colegas, que me
autorizam, por essa forma, a falar em nome de
tôda a Casa. Esta honra que muito me
desvanece, devo dizer, imodestamente, que a
esperava receber, apenas por um motivo:
sendo eu sul-riograndense, deveria caber
a
mim
a
iniciativa
dessa
homenagem
e dêsse louvor, porque o Correio da
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Manhã foi fundado por Edmundo Bittencourt, que
constitui até hoje motivo de orgulho para nós sulriograndenses. Foi, realmente, uma das mais altas
expressões do jornalismo e da intelectualidade sulriograndense, um dos poucos grandes valores que
meu Estado deu ao Brasil, na imprensa e na tribuna,
na defesa das grandes causas democráticas.
A par da valiosa, variada e ampla informação
em matéria de reportagens; ao lado da sua rica,
opulenta colaboração, das suas numerosas e
variadas seções que o tornam um dos órgãos mais
completos da imprensa do Brasil, é de ressaltar no
Correio da Manhã a sua linha infrangível de
combatividade. É um órgão que se tem singularizado
pela capacidade e intransigência na luta, e pela
firmeza de atitudes.
Por êsses motivos, Sr. Presidente e
Senhores Senadores, a data de hoje é sobretudo
cara ao Parlamento Nacional, que não pode
passar sem a existência de uma imprensa livre e
independente, da qual o Correio da Manhã é um
dos expoentes mais altos, mais vibrantes e mais
dignos da cultura brasileira. (Muito bem; muito
bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Primeira discussão, do Projeto de Lei do
Senado nº 27, de 1957, que declara de utilidade
pública a Fundação Anita Pastore D’Angelo, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
(apresentado pelo Sr. Senador Lineu Prestes), tendo
Parecer Favorável, sob nº 214, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça.
2 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 1957, que modifica o Decreto-lei nº
3.651, de 25 de setembro de 1941, que dá nova
redação ao Código Nacional do Trânsito
(apresentado pelo Sr. Senador Lino de Mattos),
tendo Parecer Contrário, sob o nº 215, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas e 10
minutos.

46ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Benedito Calazans.

acham-se

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (55).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Jorge Maynard, servindo de
Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Senhor Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Do Sr. Presidente da República números
80, 81, 82 e 83 restituindo autógrafos dos
seguintes projetos de Lei da Câmara; já
sancionados:
– Nº 11, de 1959, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cru-

– 386 –
zeiros 20.000.000,00 destinado à reconstrução da
barragem do Batatan, em São Luís, Estado do
Maranhão;
Nº 17, de 1959, que abre, ao Poder Legislativo
– Câmara dos Deputados e Senado Federal, os
créditos especiais de Cruzeiros 44.000.000,00 e Cr$
21.080.080,50, respectivamente, para pagamento de
ajuda de custo, abono, diferença de vencimentos e
gratificação adicional;
– Nº 222, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cruzeiros 15.000,00
para atender despesas com as novas instalações do
Colégio Pedro II – Internato;
– Nº 195, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cruzeiros 3.000.000,00
como auxílio ao Teatro Brasileiro de Comédia
(T.B.C.).
– Nº 86, restituindo autógrafos de dispositivos
vetados da Lei nº 3.520, de 30 de dezembro de
1958, e mantidos pelo Congresso Nacional.
– Nº 84 e 85, acusando o recebimento,
respectivamente, das de números CN 30 e CN 31,
de 27 de maio findo, do Congresso Nacional.
AVISOS
– Do Senhor Ministro da Fazenda como
seguem:
Aviso nº 183
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 208, de 25 de maio
findo, com o qual V. Ex.ª transmitiu o teor do
Requerimento nº 110, de 1959, em que o Sr.
Senador Lino de Mattos solicita informações
pertinentes a admissão de Tesoureiros Auxiliares e
Conferentes, para a Recebedoria do Distrito Federal
e Casa da Moeda, respectivamente, tenho a honra
de encaminhar a V. Ex.ª cópia dos esclarecimentos
prestados a respeito pelo Serviço do Pes-

soal, adotados pela Direção Geral da Fazenda
Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
O Senador Lino de Mattos solicita informações
quanto aos motivos excepcionais que determinaram
as nomeações de Tesoureiros Auxiliares para a
Recebedoria do Distrito Federal e Conferentes da
Casa da Moeda, publicadas no «Diário Oficial» de 12
de maio de 1959.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que o
Decreto nº 45.667, de 30 de março de 1959,
prorrogou a vigência do Decreto nº 43.716, de 19
de maio de 1958 e deu nova redação ao
art. 3º do mencionado decreto possibilitando
nomeações em Serviços julgados essenciais ou
inadiáveis.
3. As citadas nomeações foram feitas para
preenchimento
de
vagas
decorrentes
de
aposentadorias, a fim de não sofrer solução de
continuidade o serviço das repartições, notadamente
a Recebedoria Federal no Distrito Federal que, entre
outros, tem o encargo da arrecadação do Impôsto de
Renda.
4. Finalmente, os nomeados são beneficiários
da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957 – D.O. de 167, que em seu art. 3º dispõe.
«Os
Tesoureiros-Auxiliares,
Conferentes,
Conferentes de Valores interinos, substitutos, que a
28 de outubro de 1954 se encontravam exercendo os
respectivos cargos serão aproveitados nas vagas
que vierem a ocorrer ou se criarem, após a vigência
da presente lei, nos respectivos setores, respeitado o
critério da antigüidade».
A consideração superior.
S.M.V. do S.O.A. 2-6-59 – (as.) Maria da
Conceição Corrêa. Oficial Adm. cl. K do Q.P.
De acôrdo com o exposto na informação
supra.
A consideração superior.
S.M.V. do S.O.A., de 2-6-59 – (as.) Argemira
Corrêa, Chefe.
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Com a informação de fls. 3 e verso, submeto o
assunto à deliberação ao Sr. Diretor.
S.O.A., 2-6-59 – (as.) José Almada Abreu,
Chefe Substituto.
A nova redação dada ao art. 3º do Decreto
43.716, de 19 de maio de 1958, pelo de número
45.667, de 30 de março de 1959, como salienta a
informação, abre exceção ao processamento de
nomeações e admissões em serviços julgados
essenciais ou inadiáveis.
2. As nomeações, efetuadas em vagas
decorrentes de aposentadorias visaram a assegurar
a manutenção de serviços que não podem sofrer
soluções de continuidade e que, dada sua natureza,
só podem ser cometidos a tesoureiros e conferentes,
face à proibição contida no parágrafo 3º, do artigo 7º,
da Lei 1.711, de 28-10-52.
3. Vale acentuar que não houve aumento de
despesa, pois as nomeações recaíram em
beneficiários da Lei 3.205, de 15-7-57, que já
ocupavam, na qualidade de substitutos, cargos
idênticos.
4. Nestas condições e salientando, ainda, que,
na forma do estabelecido na norma a, da Circular nº
5, de 8-4-59, da Secretaria da Presidência da
República, coube a S. Ex.ª, o Senhor Presidente da
República a decisão do assunto, restitua-se o
processo à consideração do Senhor Diretor Geral.
5. Antes, porém, à S.A. para providenciar, com
urgência, cópias autenticadas das informações e
pareceres dêste Serviço.
S.P.F., 3-6-59 – (as.) Jair Borges Delgado,
Diretor Substituto.
Ao Requerente.
Esta
Direção
Geral,
considerando
satisfatòriamente atendidas, pelo Serviço do
Pessoal, as informações solicitadas pelo Senador
Lino de Mattos (fls. 2), restitui o processo ao
Gabinete do Ministro, para os devidos fins.
Direção Geral da Fazenda Nacional, em 5 de
junho de 1959. – (as.) Raul Fontes Cotia, Diretor Geral.

AVISO
Nº 185, de 12 de junho de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 155, de 17 de abril
findo, com o qual V. Ex.ª transmitiu o teor do
Requerimento nº 69, de 1959, em que o Senhor
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre a
liberação de verbas incluídas no plano de economia,
tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª cópia dos
esclarecimentos
prestados
a
respeito
pela
Contadoria Geral da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª os protestos de minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
CONTADORIA GERAL DA REPÚBLICA
Assunto: Sobre importâncias liberadas do
«Plano de Economia» de 1959. – Senado Federal.
Com o requerimento de fls. 2, o Sr. Senador
Lino de Mattos requer sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através dêste Ministério, as seguintes
informações:
1º Quais as dotações, constantes do
orçamento em vigor, que incluídas no Plano de
Economia foram liberadas até esta data,
discriminando-se Ministério por Ministério e em cada
um dêstes, Serviço por Serviço, Órgão por Órgão e
Repartição por Repartição.
2º Na hipótese da resposta afirmativa, informar
qual o critério que determinou a liberação.
2. Em relação aos esclarecimentos solicitados,
informo que pelo Decreto nº 45.363, de 29-1-59,
visando a condicionar as despesas orçamentárias e
extraordinárias, do exercício financeiro de 1959, ao
comportamento
efetivo
das
receitas,
na
conformidade do artigo 7º da Lei nº 3.487-58, foram
instituídos o Fundo de Reserva, o Plano de
Economia e o Sistema de Planejamento e Contrôle
da Execução Orçamentária.
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3. Acontece, porém, que, até a presente data,
sòmente alguns órgãos da Administração Pública
encaminharam a esta C.G.R. seus Planos de
Economia e Fundos de Reserva, e das dotações
orçamentárias nos mesmos incluídas, não tivemos
conhecimento de qualquer liberação.
4. Quanto ao item nº 2, do requerimento do
eminente Senador Lino de Mattos, esclareço que, se
porventura
houver
liberações
de
dotações
orçamentárias atingidas pelos Planos de Contenção,
devem elas obedecer ao que determina o art. 3º do
citado Decreto número 45.363-59, em seu item nº 1,
abaixo transcrito.
I – Sempre que as condições da receita o
permitirem as dotações do Fundo de Reserva
poderão ser liberadas, total ou parcialmente, ou
ainda mediante compensação de outros recursos
orçamentários.
5. Assim informado, encaminho o presente à
consideração superior.
Ao requerente.
AVISO
Nº 186, de 12 de Junho de 1959
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 20, de 30 de abril
último, no qual Vosssa Excelência solicita o
pronunciamento dêste Ministério, a respeito do
Projeto de Lei nº 27, de 1958, que suspende o
financiamento às lavouras cafeeiras de baixa
produtividade, mal localizadas ou cultivadas e cria
um financiamento especial para a sua transformação
em pastagens, tenho a honra de transmitir a V. Ex.ª
cópia dos esclarecimentos prestados a respeito pela
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do
Banco do Brasil S. A., com os quais estou de
acôrdo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª os protestos de minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.

BANCO DO BRASIL S. A.
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial
Senhor Chefe do Gabinete.
Reportamo-nos ao Ofício nº 310, de 19-12-58,
em que êsse Ministério solicita nos manifestemos a
respeito do Projeto de Lei nº 27, de 1958, da autoria
do então Senador e atual Deputado Federal, Dr.
Othon Mäder, o qual «suspende o financiamento às
lavouras de café de baixa produtividade, mal
localizadas ou mal cultivadas e cria um
financiamento especial para a sua transformação em
pastagens».
2. Em resposta, muito nos apraz transmitir a V.
Ex.ª, em nome do Senhor Diretor, as observações
que nos foram sugeridas pelo exame da matéria.
3. Em face da situação que atualmente
atravessa a cafeicultura nacional, não se pode deixar
de reconhecer a conveniência de o Govêrno procurar
reduzir, pelos meios ao seu alcance, as áreas
cultivadas, incentivando o abandono das lavouras
situadas em zonas sujeitas a geadas freqüentes e
das de baixa produtividade. Conservando apenas os
cafèzais de elevado índice de produção e fundados
em regiões que apresentem fatôres ecológicos
favoráveis, estaremos em boas condições de
enfrentar os países competidores, no mercado
mundial do produto.
4. Êsse o motivo por que nos parece acertada
a idéia básica do projeto de lei em causa, sustando o
financiamento às lavouras cafeeiras de baixa
produtividade ou má localização.
5. Alguns dos seus artigos, entretanto,
merecem, a nosso ver, os reparos que a seguir
expomos.
6. No tocante aos incisos 1 e 2 do art. 1º,
temos a impressão de que muito elevados são os
tetos de 30 e 50 arrôbas por mil pés,
correspondentes a 450 e 750 kg, tendo em vista as
médias de produção correntes na maioria das
regiões cafeeiras do País. Lembramos, a
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propósito, que segundo dados apresentados pelo
Serviço de Estatística da Produção, as médias em
kg. por mil pés, no período 1952-56, nos Estados de
São Paulo e Paraná, os dois maiores produtores de
café, foram as que mencionamos abaixo:
anos
1952........................................
1953........................................
1954........................................
1955........................................
1956........................................

S. Paulo
473
424
430
469
365

Paraná
1.267
861
483
957
277

7. A aplicação do disposto no inciso 3 do
referido artigo redundaria, por certo, na suspensão
do financiamento à maioria de nossos cafèzais, por
há dez ou quinze anos atrás ainda bem pouco
freqüente era a fundação de lavouras com
observância dos preceitos da técnica agronômica.
8. Por outro lado, em relação ao inciso 4 do
mesmo artigo, não conseguimos encontrar o motivo
de se promover sòmente a partir de 1962 a
suspensão dos financiamentos às lavouras
localizadas fora das zonas do café, medidas que, em
nosso entender deveria viger no ano agrícola
imediato ao da fixação de tais zonas, pelo Instituto
Brasileiro do Café IBC.
9. Não encontramos, por igual justificativa para
que tenham os financiamentos previstos no artigo 2º,
como finalidade única, a transformação dos cafèzais
em pastagens artificiais. Sua substituição por outras
lavouras
–
anuais,
semi-permanentes
ou
permanentes – ou por essências florestais seria, em
grande número de casos, muito mais recomendável.
10. Em face dessa circunstância, torna-se
aconselhável a revisão das finalidades admitidas na
aplicação dos empréstimos da espécie, e a inclusão
de verbas razoáveis para manutenção da fami-

lia do cafeicultor, no período em que lhe cessar a
renda pelo corte da lavoura.
11. Julgamos ainda inconveniente se
estendam os benefícios daquele artigo as lavouras já
abandonadas, mesmo com a limitação, ali prevista
de que êsse abandono não tenha ocorrido há mais
de cinco anos. Não se verifica, nesta hipótese, a
cessação de lucros pelo corte dos cafèzais, podendo
os interessados na formação de outras lavouras ou
pastagens pleitear a assistência creditícia da CREAI,
que lhes será propiciada dentro das normas
vigentes.
12. Nota-se, de outro passo, que o critério de
classificação das lavouras de baixa produtividade, a
que alude o art. 3º, não se harmoniza com as médias
de produção comuns em nosso País.
13. Difícil será, outrossim, igualar ou
assemelhar prazos e garantias, na forma
sugerida no art. 7º, de vez que os novos
empréstimos demandarão quase sempre, prazos
médios ou longos, que, aliás, exigirão garantia
hipotecária.
14. Como vemos, embora a idéia central do
Projeto de Lei nº 27-58 do Senado Federal seja
digna de todo o apoio, impõem-se alterações de
monta no seu texto.
15. Finalmente, considerando a importância do
assunto e os pontos focalizados nos tópicos acima,
permitimo-nos sugerir o reexame da matéria por
Grupo de Trabalho, com a finalidade de elaborar
substitutivo ou mesmo novo projeto de lei, do qual
pensamos devem participar representantes dos
Ministérios da Fazenda e Agricultura, Instituto
Brasileiro do Café, Comissão Executiva de
Assistência à Cafeicultura (CEAC), Confederação
Rural Brasileira, Secretarias de Agricultura dos
principais Estados produtores e, bem assim, do
Banco do Brasil S. A. e Banco do Estado de São
Paulo S. A., por suas Carteiras especializadas.
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16. Aproveitamos o ensejo para reiterar a V.
Sª os protestos de nossa estima e aprêço.
CB/JPT.
Banco do Brasil S. A. – (a) Lauro de Araújo
Simões, Chefe do Gabinete do Diretor.
A Sua Senhoria o Senhor Doutor Iberê Gilson,
digníssimo Chefe do Gabinete do Ministro da
Fazenda.
Confere com a cópia constante de fls. 5-8 do
Processo S.C. 111.255-59. – G.M.F. – Mecanografia,
4-6-1959. – Evilásio Alves Maia, Auxiliar.
Está conforme: Gabinete do Ministro da
Fazenda, 4-6-1959. – Olavo José Monteiro, Chefe da
Mecanografia.
Junte-se ao Projeto de Lei do Senado nº 27,
de 1958.
AVISO
Nº 187, de 12 junho de 1959
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 218, de 27 de maio
findo, com o qual V. Ex.ª transmitiu o teor do
Requerimento nº 112, de 1959, em que o Sr.
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre o
Processo nº 9.533-54 de interêsse de Trajano
Pereira Leite, tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª
cópia dos esclarecimentos prestados a respeito pela
Diretoria da Despesa Pública.
Aproveita a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
Ao Sr. Chefe do Gabinete do Sr. Ministro da
Fazenda.
Com referência ao Requerimento nº 112, de
1959, apresentado pelo Eminente Senador Lino de
Mattos ao Senado Federal (cópia de fls. 2), a que
se reporta o superior despacho de 2 de junho
corrente (fls. 3), cumpre-me esclarecer que o
funcionário do M.V.O.P. Traja-no Pereira Leite,
aposentado por decreto de 26-9 de 1950
(D.O. 29), conforme Processo nº 225.797-51,

que deu entrada nesta Diretoria em 31-10-951, fôra
incluído em fôlha de abono provisório, com efeito
retroativo a 29-9-50.
Expedido o título de inatividade, em 14 de
novembro do mesmo ano de 1951 fora a
concessão registrada pelo Egrégio Tribunal de
Contas, ainda em 1951 (21-12) sendo determinado
o arquivamento do processo que se encontrava
findo.
Posteriormente, com a superveniência de
benefícios outorgados por novas leis, o processo
inicial foi anexado a outros Requerimentos feitos pelo
inativo; nº 43.856, de 1953, relativo à Lei nº 1.780, de
1952, ultimado com o Ofício nº 22.056, de 21-12-53,
à D.F. em São Paulo; Processo 143.871-54, pedido
de pagamento de atrasados, referentes ao período
de 14-11-50 a 31-12-52 (melhoria da lei anterior);
Processo nº 185.856-55, sôbre alteração de
gratificação adicional por tempo de serviço; e mais
benefícios decorrentes das Leis ns. 2.622, de 1955;
2.745, de 1956; Resolução nº 13, de 1958, do
Senado Federal, estando, por fim, o título de
inatividade perfeitamente atualizado, segundo se
infere da informação prestada pela Seção de
Inativos.
Quanto ao retardamento do pagamento de
atrasados a que tem direito o inativo Trajano Pereira
Leite, escapa à alçada desta Diretoria qualquer
providência uma vez que a liquidação do processo
respectivo está pendente da abertura de crédito
especial para atender às despesas de «Exercícios
Findos», cujo projeto se encontra em tramitação no
Congresso Nacional.
Assim esclarecido o assunto, submeto à
consideração superior.
Ao requerente.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa, requerimento do nobre
Senador Lino de Mattos.
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É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 172, DE 1959
Sr. Presidente.
Nos têrmos regimentais requeiro sejam
solicitadas do Senhor Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos, por intermédio do Senhor
Presidente da República, as seguintes informações:
1º Quantos processos se encontram
aguardando o pronunciamento da Comissão de
Acumulação de Cargos?
2º É verdade que na referida Comissão se
encontram processos que ali deram entrada há mais
de vinte meses?
3º Sendo positiva a resposta ao item 2º,
relacionar os processos que se encontram nas
aludidas condições, e dizer dos motivos porque
ainda não foram julgados.
Justificação

com sua atuação, Jorge Lacerda e Leoberto
Leal.
Tem a palavra o nobre Senador Francisco
Gallotti.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): –
Senhor Presidente, nobres Senadores a 16 de junho
de 1958, o Estado de Santa Catarina, enlutado,
chorava e morte de um grupo de seus filhos,
destacando-se entre êles três grandes vultos da vida
pública e política da terra barriga-verde. Pavoroso
desastre de aviação – sabem o Senado e a Nação –
roubou a vida do governante catarinense Jorge
Lacerda, filiado ao Partido de Representação
Popular e elevado à curul governamental pelo
poderio eleitoral da União Democrática Nacional e
outros partidos a ela aliados. Estava o jovem político
em pleno Govêrno do Estado, que não lhe servira de
berço, mas ao qual vinha prestando reais
serviço, quando a morte o levou para a mansão
eterna.
No mesmo avião encontrava-se Leoberto Leal,
filho de meu município natal, amigo de infância,
embora
muito
mais
jovem,
Revelou-se,
posteriormente, pela capacidade e pelo patriotismo,
pela atividade, honestidade, e enorme desejo de
bem servir à terra catarinense, um dos homens,
pode-se dizer, de maior prestígio e futuro no meu
Estado do ponto de vista político.
Leoberto Leal, cujo nome consubstancia a
lealdade com que sempre agiu nas hostes
partidárias, encontrando-se
em Florianópolis,
resolveu vir ao Rio de Janeiro a fim de, no dia
seguinte, retornar a Santa Catarina em companhia
do Sr. Presidente da República. A morte, entretanto,
ceifou-lhe a vida.
Sr. Presidente, nobres Colegas, outro
eminente catarinense encontrava-se naquele fatídico
avião; e tantos eram os seus méritos que já

Temos
em
nosso
poder
documento
comprovando que na Comissão de Acumulação de
Cargos se encontram processos aguardando o seu
pronunciamento há mais de vinte meses,
prejudicando sobreneira as partes interessadas. Por
isso aguardamos a resposta do Sr. Presidente da
citada Comissão para voltarmos ao assunto.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Comunico aos
Senhores Senadores que o Sr. Ministro da Marinha virá
hoje a esta Casa, às quinze horas e meia, a fim de
agradecer as manifestações de aprêço prestadas à
Marinha Nacional, na data da Batalha do Riachuelo.
A primeira parte do Expediente de hoje, nos
têrmos da deliberação do Plenário é de homenagem
à memória dos grandes brasileiros Nereu Ramos, ex- __________________
Presidente do Senado da República, ao qual honrou (*) – Não foi revisto pelo orador.

– 392 –
não pertencia apenas ao seu Estado, mas a tôda a
Nação. Fôra Deputado Estadual, Interventor do
Estado, Governador, Deputado, Federal em várias
legislaturas, Senador, Vice-Presidente da República,
e embora por curto prazo, Presidente da República.
Essa figura catarinense, que tanto se destacou no
âmbito nacional e presidiu a esta Casa, como o
sabemos e a História registrou, com brilhantismo e
austeridade, foi Nereu Ramos, que sempre mereceu,
de todos nós, o maior respeito. Dizer-lhe o nome,
embora seja redundância, é necessário.
Um ano faz hoje que a morte ceifou a vida
dêsses ilustres brasileiros. Êsse o motivo de nosso
requerimento dedicando a primeira parte do
Expediente ao preito de profundo respeito e grande
saudade à memória de todos êles, e em especial,
daquele que, por tanto tempo, orientou os trabalhos
do Senado da República.
A Nereu Ramos que, estou certo, tanta falta
faz ao Brasil, a nossa profunda, a nossa sentida, a
nossa respeitosa homenagem.
Comovidíssimo, Sr. Presidente, porque tinha
no grande Chefe meu guia e orientador, a quem
nunca falhei, nem por pensamento, termino êste
modesto discurso, porque a emoção não me permite
continuar. Outros Senhores Senadores melhor dirão
da insubstituível figura de Nereu Ramos. Que Deus o
tenha em seu seio e que êle, ajude-nos a
melhor cumprir nosso dever, bem representar nosso
povo e a trabalhar pela grandeza do Brasil. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senhor Brasílio
Celestino.
O SR. BRASíLIO CELESTINO (Lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente, Senhores
Senadores. Há, exatamente um ano, num fim

de tarde do sombrio inverno paranaense, ocorria nas
proximidades da cidade de Curitiba, um dos mais
trágicos acidentes aéreos já verificados na história
da aviação nacional.
Dentre as várias e preciosas vidas humanas
brutalmente ceifadas naquela tremenda catástrofe,
contávam-se, para ainda mais ferir a nossa
sensibilidade, três das mais expressivas figuras do
cenário político desta Nação: o senhor Senador
Nereu Ramos, o Senhor Deputado Leoberto Leal e o
Senhor Governador do Estado de Santa Catarina,
Dr. Jorge Lacerda.
Tão profundo e tão brutal foi o golpe que o
destino vibrou, de maneira inexorável, na vida
pública do meu pequeno Estado, corno na de todo o
Brasil, que muitos anos decorrerão ainda sem que
nós, brasileiros, possamos devidamente avaliar a
extensão e a irreparabilidade daquela tragéia.
A totalidade do povo catarinense, no dia de
hoje, reverencia, cheio de respeito e de saudade, a
memória de seus três grandes filhos.
A homenagem que esta alta Casa Legislativa
presta à memória dêsses eminentes homens
públicos é das mais justas e merecidas.
Não preciso recordar, Sr. Presidente, o que
foram e o que representaram os Senhores Nereu
Ramos, Leoberto Leal e Jorge Lacerda na vida
pública do Estado de Santa Catarina e do Brasil.
O Senhor Nereu Ramos foi um símbolo de
austeridade, quer nas suas atividades políticas,
exercidas desde a mais terna mocidade até ao
término de sua vida, quer na sua vida particular,
modesta e simples.
Tôda a minha geração, senhor Presidente,
habituou-se a ver no Senador Nereu Ramos
uma
dessas
impressionantes
figuras
de
homem público, grave, sério, voluntarioso,
intransigente
nos
seus
princípios
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morais, reto nas suas opiniões políticas, – um
homem do qual se podia divergir, e se divergia com
freqüência, mas cuja conduta como político e
como administrador infundia sempre o mais alto
respeito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tive a
felicidade de conhecer Nereu Ramos ainda moço –
em 1929 se não me engano – quando, em
companhia de Assis Brasil, pregava, numa caravana
democrática, os princípios da verdadeira democracia,
com os quais sonhava. Apreciei-lhe, então as
qualidades proclamadas por V. Ex.ª. No curso dos
anos, num contacto mais íntimo com êsse grande
cidadão, compreendi ser êle uma das altas figuras da
política nacional. Hoje, já do outro lado da vida,
guardo
ainda
intenso
pesar
pelo
seu
desaparecimento e expresso minha profunda
saudade.
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Agradeço
o honroso aparte do nobre Senador, que coincide
com o pensamento que estou expressando.
Até mesmo no momento mais crítico
por que passaram as instituições democráticas dêste
País, quando os acontecimentos políticos lhe
impuseram um comportamento que nós, os seus
adversários, jamais poderíamos aplaudir, soube o
senador Nereu Ramos, sob o império das
circunstâncias dar a sua conduta um teor de
dignidade.
Tôda a sua vida, senhor Presidente foi
devotada ao serviço da Pátria.
Duas vêzes constituinte, em 1933 e em 1946,
o seu pensamento político e a sua cultura jurídica
deixaram marcas inconfundíveis nos Anais do
Congresso da Nação.

Líder da Maioria na Câmara dos Senhores
Deputados, revelou, no alto pôsto que lhe confiaram
os seus correligionários, excepcionais qualidades de
comando, virtudes que, aliadas ao seu forte caráter,
credenciaram-no mais tarde, por expressiva
confiança da Maioria daquela Casa do Parlamento
da República, ao exercício, por tôda uma legislatura,
da sua presidência.
Creio, Senhor Presidente, que foi nesse
honroso pôsto que o Senhor Nereu Ramos revelou
tôda a grandeza de sua vigorosa personalidade,
conquistando o respeito e a admiração de todo o
País, pela firmeza, pela isenção, pela dignidade de
sua conduta, nobilitando e engrandecendo as
gloriosas tradições do Poder Legislativo da Nação.
O Senado da República, onde se fizeram ouvir
os mais proeminentes homens públicos do Brasil,
presta, neste instante, à memória do seu grande exPresidente, a homenagem do seu respeito, do seu
reconhecimento e da sua saudade.
A ela se associa a Bancada da União
Democrática Nacional, segura de que homenageia a
memória de um grande patriota, de um grande
brasileiro.
Senhor Presidente, Foi o Deputado Leoberto
Leal um dos meus mais íntimos amigos desde os
bancos acadêmicos, na velha Faculdade de Direito
da Rua do Catete. Juntos nos diplomamos, e juntos
iniciamos as nossas atividades profissionais em
Santa Catarina, há pouco mais de vinte anos.
Jovial, coração generoso, sempre afeito às
boas e nobres causas, impressionava pelo seu
dinamismo, pela sua atividade.
Muito jovem, ainda, foi chamado a prestar
serviço à administração pública do meu Estado, ao
tempo da interventoria do Senhor Nereu Ramos,
como, consultor jurídico da Secretaria de Estado dos
Negócios da Viação, Obras Públicas e Agricultura,
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Secretário da Agricultura no Govêrno do Dr.
Aderbal Ramos da Silva.
Inteligente, culto, estudioso, conquistou a
confiança dos seus correligionários do Partido Social
Democrático, que lhe outorgaram o mandato de
Deputado Federal em outubro de 1950, reelegendo-o
na legislatura seguinte.
Sub-Líder da Maioria naquela Casa do
Parlamento, mostrou-se sempre comunicativo,
tolerante e compreensivo.
Era, Senhor Presidente, proverbial a sua
afabilidade.
Não creio que tivesse o Deputado Leoberto
Leal feito um só desafeto, um só inimigo no curso da
sua rápida, mas trepidante atividade política,
bastando essa afirmativa para comprovar a
delicadeza de sua alma, a superioridade do seu
espírito, a generosidade do seu coração.
Custa-me a falar, Senhor Presidente, do jovem
e saudoso Governador de Santa Catarina, Dr. Jorge
Lacerda.
Sei que não exagero, ao afirmar que nêle
perdeu o Brasil uma das suas mais lúcidas
inteligências, e um dos seus mais dignos homens
públicos.
Jorge Lacerda, meu condiscípulo no Ginásio
Catarinense, foi mais do que um amigo: foi quase um
irmão.
Estudante de Medicina na Universidade do
Paraná, cheio do mais puro idealismo, abraçou a
doutrina da extinta Ação Integralista Brasileira,
tornando-se extremamente admirado pelos seus
notáveis recursos oratórios, pelo seu estilo elegante
de linguagem e pela fôrça de sua dialética.
Vindo, mais tarde, para a Capital da
República, devotou-se inteiramente às atividades
literárias, madrugando na Imprensa, onde se
destacou, dirigindo o Suplemento Literário do
jornal «A Manhã», ao mesmo tempo em que
exercia o cargo de Oficial de Gabinete do ex-

Ministro da Justiça, Dr. Adroaldo Mesquista da
Costa, na Presidência do honrado General Eurico
Gaspar Dutra.
Devo dizer, Sr. Presidente, que Jorge Lacerda
não se serviu da Imprensa para divulgar a sua
imensa cultura própria, mas para amparar e revelar
ao mundo intelectual da Capital do País, tôdas as
vocações literárias que descobria no círculo de suas
relações.
Êle foi, mais do que tudo, em sua curta
existência, um homem de Imprensa,
Ao contrário do que sucede com a maioria dos
homens públicos, não passou êle pelos diversos
degraus que conduzem o político às posições mais
eminentes.
Da redação de um jornal literário passou
diretamente para o Parlamento da República.
Duas vêzes eleito Deputado Federal na
legenda da União Democrática Nacional, a sua
passagem
pelo
Palácio
Tiradentes,
como
representante do meu Estado, foi assinalada pelos
relevantes serviços prestados à coletividade
catarinense.
Era um amigo sincero dos humildes, dos
trabalhadores das cidades e dos campos, e êstes,
sempre retribuíram as atenções do vigilante defensor
de seus interêsses, pagando com os seus votos, os
benefícios que dêle recebiam.
Em 3 de outubro de 1955, numa coligação
partidária composta pela União Democrática
Nacional, Partido Democrata Cristão, Partido Social
Progressista, Partido de Representação Popular,
Partido Libertador e Partido Trabalhista Nacional, o
povo catarinense elegeu-o seu Governador, num dos
mais limpos e escorreitos prélios eleitorais travados
no meu Estado.
Sucedia
êle
ao
Governador
Irineu
Bornhausen, titular da cadeira que modestamente
ocupo, neste instante, nesta alta Casa
Legislativa da Nação, e que foi um dos
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mais capazes administradores que já teve o Estado
de Santa Catarina.
Fui senhor Presidente, o seu primeiro
Secretário de Estado dos Negócios do Interior e
Justiça.
Na convivência diária com o jovem
Governador, cresceram a minha estima e a minha
admiração por êle.
Chamavam-no os seus adversários de poeta,
de sonhador.
Sim, Senhor Presidente, êle realmente pairou
sempre acima das pequeninas coisas da vida.
Sonhava
engrandecer
Santa
Catarina.
Sonhava realizar a felicidade do seu grande povo.
Sonhava em dar um pouco de alegria aos pequenos,
aos simples, aos humildes.
E porque assim, sonhava Senhor Presidente,
jamais abandonava o seu gabinete de trabalho antes
de clarear o dia, cuidando dos problemas. da
administração, com probidade, com zêlo, com
dedicação.
No curto espaço de tempo em que governou o
Estado de Santa Catarina, promoveu uma série de
empreendimentos do mais alto interêsse público,
iniciando e concluindo prédios escolares, construindo
e melhorando estradas de rodagem, incentivando a
indústria, atualizando a legislação fiscal, melhorando
os vencimentos de todos os servidores públicos,
inclusive da magistratura, e pondo em execução as
primeiras medidas para o aumento do potencial
elétrico do Estado, que pretendia quadruplicar ao
término do seu mandato de Governador.
Foi sobretudo à instrução e à saúde pública
que devotou a sua maior atenção.
Orgulhava-se
da
posição
privilegiada
que
Santa
Catarina
desfruta
no
setor
educacional, prova incontestável de que todos os
seus
governantes
zelaram
pela
instrução

popular, e sonhava ampliá-la dotando o Estado com
uma Universidade.
Só o que êle fêz, bastaria para consagrá-lo no
respeito e no reconhecimento do povo catarinense.
Morreu como êle desejaria ter morrido: nas
alturas, servindo o seu povo, a sua terra, a sua
gente. (Muito bem.).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos.
O SR. SAULO RAMOS (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente: Há precisamente um
ano o povo brasileiro foi sacudido pela surprêsa e
violência dum acontecimento, contundente e
esmagador que arrebatou a v!da de três ilustres
homens públicos de Santa Catarina: Nereu Ramos,
Jorge Lacerda e Leoberto Leal.
A violência do inesperado ainda nos faz vacilar
e ter a Impressão do convívio e da ação política
dêsses três homens públicos, principalmente no meu
Estado, onde Nereu Ramos sobressaiu pela sua
atuação marcante de feitos e fatos que o
notabilizaram como a maior expressão política, de
todos os tempos, impondo-se e impressionando,
como catarinense, no cenário da política nacional.
Para quem conviveu com Nereu Ramos, na
observação de todos os dias ou o conheceu na
trajetória de sua vida privada ou pública, sente que
êle nasceu com a predestinação dos grandes vultos!
Homem de tradição e respeitabilidade soube
ser honrado e dignificado em todos instantes de sua
vida exemplar e austera.
Desde jovem demonstrou firmeza de caráter e
atitudes definidas de homem forte, digno, altivo e
austero!
Com
indomável
fôrça
de
vontade,
com
inteligência
lúcida
e
equilibrada,
venceu
profissionalmente,
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como cultor da ciência jurídica, para morrer grande
magistrado e estadista da República!
Como político e homem público conquistou,
passo a passo, degrau por degrau, todos os postos
políticos, legislativos e executivos de seu Estado
natal para avultar, sobressair e influir no cenário e na
destinação histórica de sua própria pátria, ocupando
a Presidência da República em momento culminante
da vida nacional, com a grande responsabilidade de
fiador do regime. Possuía o grave senso da ordem,
amava o princípio da autoridade e tinha como
poucos o dom do comando e a coragem de atitudes
cívicas legitimadas pelo direito, pela razão e pela
coerência
que
muitas
vêzes
o
faziam
incompreendido, criticado, sem que recuasse ou
modificasse de orientação, atitude tão sua e
imprópria dos que não sendo capazes, se fazem
dúbios e insinceros, na arte condenável de buscar
posições fáceis ou de falso mando.
Lutou com armas próprias, do talento, do
equilíbrio, da austeridade e dignidade pessoal e
cívica, obrigando no cumprimento de seus
deveres, os adversários ou competidores ao bom
combate.
Sabia suportar revezes, vencer e ser o
vencedor.
Para subir ou ter ascenção política, nunca
atropelou companheiros, nem preferiu qualquer
um dêles, com açodamento, tão habitual dos
arrivistas de todos os matizes principalmente nesse
limiar de transformação sócio-econômicas em que
os padrões morais da política brasileira, tão
exaltados na monarquia e nos primórdios da
República estão ameaçando ferir ou macular a
própria estrutura moral, política e social da
democracia brasileira.
De Nereu Ramos se poderia divergir no campo
doutrinário ou nas atitudes políticas, mas nunca se

lhe poderia opor restrições à honradez pessoal ou à
sinceridade rude dos seus gestos.
Senhor Presidente, os outros dois políticos
catarinenses também vitimados, Governador Jorge
Lacerda e Deputado Leoberto Leal, eram duas
expressões políticas da minha geração, que vinham
conquistando suas posições através prélios eleitorais
à altura da educação política do povo catarinense,
sem aventuras ou improvisações, sem tutelas ou
atitudes ambíguas, mas tão sòmente pela
inteligência, pela cultura e pelo reconhecido amor à
terra natal.
De Jorge Lacerda e Leoberto Leal muito se
podia e se devia esperar pelo ardor e sinceridade
com que perseguiam os seus ideais políticos, que
outros não eram senão os da grandeza e
prosperidade do seu Estado e do bem-estar e
felicidade do seu povo.
Com justa razão, pois, Senhor Presidente,
ainda sentindo o impacto daquele trágico
acontecimento que enlutou o Estado e a Nação,
venho como Líder da Bancada, em nome do Partido
Trabalhista Brasileira e no meu próprio, associar-me
às justas homenagens que nesta Casa são
prestadas àqueles pranteados políticos: Nereu
Ramos, Jorge Lacerda e Leoberto Leal. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Senhor
Presidente, há precisamente um ano a fatalidade
num dos seus mais duros golpes, colhia nos céus do
Brasil vidas Inestimáveis de homens públicos: o
insigne brasileiro Nereu Ramos, o ilustre Governador
do Paraná, Dr. Jorge Lacerda e o brilhante Deputado
Leoberto Leal.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. MEM DE SÁ: – Permita V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ: – Autorizado pelo
eminente Líder da minha Bancada, solicito de V.
Exa. fale não apenas em nome do Partido
Republicano e também no do Partido Libertador, a
fim de que pela sua palavra nos associe às justas
homenagens do Senado aos ilustres mortos cuja
memória reverenciamos.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Agradeço a
honra de receber a incumbência, que ora me confere
o Partido Libertador. A minha emoção aumenta com
a responsabilidade de exprimir os sentimentos desse
prestigioso partido. Entre as vítimas, cuja perda tanto
acabrunhou a Nação, Nereu Ramos era o
representante
da
velha
geração
política,
experimentada através das transformações por que
passou nosso regime. Entretanto, o seu
desaparecimento foi considerado pela opinião
pública como a perda de um moço. O seu espírito
renovador, sempre aberto às idéias avançadas, e
cheio de patriótico entusiasmo, foi sempre uma das
características de sua existência. Para êle,
envelhecer não era envelhecer mas, como dizia o
filósofo, iniciar cada d!a um novo capítulo. Ninguém
terá tido, entre as da sua geração, tão assinalada
vocação política, a qual se manifestou firme e
luminosa desde sua mocidade. Não se julgava
porém um chefe carismático. Era um conquistador de
simpatias e de amizades, sob a austeridade
com que êle dignificava a vida pública. Era o amigo
afetuoso, em cuja intimidade nossos corações se
abriam, e cujas lições e conselhos todos
buscávamos, acima das divisões partidárias.
Inteligência das mais equilibradas e lúcidas,
enfrentou o estudo e a solução dos nossos pro-

blemas econômicos, sociais e políticos com a maior
segurança. Sua cultura destacou-se no jornalismo e
na literatura e no campo jurídico. Foi assim sempre,
figura exponencial na Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, na Câmara dos Deputados, no
Senado da República. Os Anais das nossas
Constituintes, e especialmente da constituinte de
1946, registram o traço marcante, do jurista e do
admirável homem de estudos. A sua formação
política, cimentada em ampla base cultural,
desenvolveu-se em contato com as realidades
brasileiras, nos círculos concêntricos do município,
do Estado e da União. Essa formação teria de
moldar a mentalidade do estadista, que se afirmou
em todos os postos que exerceu no Govêrno do
País. No seu Estado foi o grande administrador, que
ao lado das notáveis realizações de um vasto
programa de obras públicas, concebeu e executou
um dos mais admiráveis programas de assistência
social e de reforma educacional. Nas presidências
desta Casa e da Câmara dos Deputados deixou o
exemplo de sua cordialidade, de sua solidariedade para
com os colegas, e as melhores lições de aplicação de
direito parlamentar. No exercício da vice-Presidência da
República soube imprimir a êsse alto pôsto a sua
verdadeira magnitude. Ascendendo a suprema
magistratura da Nação, num dos momentos mais
difíceis da nossa vida política, a sua autoridade e o seu
prestígio de varão da República pairaram bem alto
acima das divergências e das competições.
A Nação lhe é devedora dos maiores serviços
prestados durante quase meio século de vida
pública, que guardou as honrosas tradições de
seu ilustre progenitor, Dr. Vidal Ramos, que
tanto serviu a sua terra natal, o Estado de Santa
Catarina, e que honrou esta Casa. Nereu
Ramos deixou ao lado de seus grandes ser-
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viços à Nação e à República, uma das mais
preciosas heranças, a herança do exemplo de sua
honestidade.
Sr. Presidente, êste é um momento de imensa
saudade, mas é também o instante em que a
Pátria, através das suas mais expressivas
manifestações, consagra, num julgamento, o mérito
de uma grande vida de homem, de cidadão e de
estadista. Sr. Presidente, rendo, também em nome
do Partido Libertador a mais comovida homenagem,
à memória dos saudosos patrícios, Governador
Jorge Lacerda e Deputado Leoberto Leal, dois
dignos expoentes da sua geração, cuja inteligência,
capacidade e patriotismo lhes asseguravam os mais
brilhantes futuros no nosso cenário político. (Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, o Partido Social Democrático associa-se
às homenagens que o Senado presta aos grandes
brasileiros Nereu Ramos, Leoberto Leal e Jorge
Lacerda, vítimas do desastre de aviação no Paraná.
Há um ano cobriu-se de luto o Senado e a Nação,
especialmente o Estado de Santa Catarina, pela
perda de tão eminentes filhos.
Há um ano, oradores de vários Partidos
ocupavam esta tribuna para traçar o panegírico das
vítimas do desastre de aviação que emocionou todo
o País.
Agora, o Senado acaba de ouvir, os
representantes de Santa Catarina e o Senador Attílio
Vivacqua que com brilho, justiça e emoção
rememoraram o trágico acontecimento e falaram da
emoção que ainda reina nesta Casa.

Sr. Presidente, o Partido Social Democrático
associa-se sincera-mente às homenagens que o
Senado presta à memória do Senador Nereu Ramos,
do Deputado Leoberto Leal e do Governador Jorge
Lacerda. (Muito bem).
Durante o discurso do Sr. Victorino Freire, o
Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da Presidência,
assumindo-a o Senhor Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN (*): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, associo à palavra do Partido de
Representação Popular às homenagens prestadas à
memória de três ilustres mortos.
Hoje pela manhã, vindo do Sul, sobrevoei o
local do desastre. Tive, então, oportunidade de
meditar sôbre a tragédia que enlutou o País e
particularmente, sôbre a vida daqueles homens
públicos do melhor quilate.
Não tive a ventura de conhecer pessoalmente
o Sr. Nereu Ramos nem o Sr. Leoberto Leal. Fui,
entretanto, amigo de Jorge Lacerda, e seu
companheiro de sonhos e ideais. Moços, ambos
militamos na extinta Ação Integralista Brasileira,
posteriormente Partido da Representação Popular.
Recordo, sempre, com extrema saudade, a
personalidade de escol, aquela inteligência
extraordinária, lúcida e brilhante que foi Jorge
Lacerda. Agora mesmo, ouvindo os oradores,
lembrei-me de um episódio ocorrido em
Curitiba, quando ambos tínhamos dezoito anos.
Recordo-me, como se hoje fôsse, de quando Jorge
Lacerda, brilhante poeta, dono de imaginação
fertilíssima, falando aos moços, exortando-os a

__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.

___________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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viver intensamente a vida, dizia, como só os poetas
sabem dizer, que a marcha da mocidade é marcha
de deuses, a escalada do infinito. A mocidade vive
triunfando e, se morre, tomba no esplendor glorioso
de um túmulo de estrêlas.
Curioso, Sr. Presidente. Parecia que Jorge
Lacerda; que sempre fôra moço, e moço, morreu
particularmente no espírito, havia de morrer
precisamente como na sua poesia, – num túmulo de
estréias.
É com emoção que recordo êsse fato, nesta
tarde em que se presta homenagem a êsses três
homens públicos, para exprimir a saudade de meu
Partido. Felizes aquelas nações e aquêles povos
que, como ocorre conosco, sabem lembrar seus
grandes mortos, fazendo dêles exemplos para as
gerações porvindouras.
Com
estas
breves
palavras,
Senhor
Presidente, rendo minha mais sentida homenagem
aos três ilustres brasileiros desaparecidos faz um
ano. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa associa-se às
homenagens prestadas aos três grandes brasileiros
desaparecidos naquele fatídico 16 de junho. Em
especial lembra com funda emoção, o vulto ímpar de
Nereu Ramos, que tanto dignificou esta Casa.
Ninguém mais que êle lutou para engrandecer o
prestigio do Parlamento em nosso País procurando
evidenciar que o Congresso só visa a servir os
sagrados interêsses da coletividade brasileira, com
dignidade, e altivez, em exata e lídima compreensão
das linhas mestras do regime estatuído na grande
Carta Constitucional de 1946.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito, para esta
oportunidade.

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
se não houver empecilho regimental, falarei depois
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência
será atendido.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente,
reservo-me para falar depois da Ordem do Dia.
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, peço a
palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Mem de Sá, para explicação pessoal.
O SR. MEM DE SÁ (para explicação pessoal)
(*): – Sr. Presidente, lerei à Casa, sem comentários
maiores, a carta que recebi do Senhor Luiz Duarte,
Diretor do Departamento de Previdência do IPASE.
A carta retifica trecho de meu discurso.
Entendo obrigação faze-la constar dos Anais.
Diz a carta:
«Rio de Janeiro, 15 de junho de 1959.
Exmo. Sr.
Senador Mem de Sá.
Senado Federal.
Nesta.
Ilustre Senador.
Segundo notícia da seção especializada de «O
Globo», edição de 12 do corrente, página 11, V. Ex.ª,
em discurso pronunciado no dia anterior, da tribuna
do Senado, teria afirmado que o IPASE não paga
aos aposentados o abono de 30 por cento que a lei
lhes concedeu.
Na
certeza
de
que
V.
Ex.ª
homem
público
dos
mais
ínte__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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gros, sòmente mal informado seria capaz de fazer
tal afirmação, venho prestar-lhe, pelo respeito que
V. Ex.ª me merece os esclarecimentos com os
quais V. Ex.ª poderá restabelecer a verdade dos
fatos.
O que houve, na realidade, em relação
ao pagamento do mencionado abono, criado
pela Lei n° 3.531, de 19 de Janeiro do
corrente ano, foi um atraso decorrente da
realização dos expedientes de cálculo do
respectivo montante e de abertura, pelo
Ministério da Fazenda, do crédito necessário,
pois, como sabe V. Ex.ª, a responsabilidade da
despesa
é
do
Govêrno
Federal,
de
acôrdo com o disposto nas letras b e i,
do art. 2°, da citada lei, combinado com o art. 11
do Decreto n°45.339, de 28 do mesmo mês e
ano.
Contudo, aberto o crédito correspondente
em 2 de maio próximo passado, o Departamento
de Previdência, no dia 4 do mesmo mês, pagava
aos aposentados a importância do abono
correspondente aos meses de janeiro a abril e a
partir do mês de maio, mandava computá-lo nos
cheques normais.
Os pensionistas, cujo número é bem maior
que o de aposentados, e cuja escala de pagamento
é, por isso mesmo, mais dilatada, receberam os
atrasados, desde janeiro, no mês em curso,
juntamente com o pagamento normal acrescido do
valor do abono.
Por imperativo de consciência e dever de
justiça, quero declarar a V. Ex.ª que o Governo
da
União
tem,
sempre,
satisfeito
os
compromissos que lhe cabem quando se trata de
melhorar as pensões e os proventos da
aposentadoria pagos por êste Instituto, na forma

determinada pelo Congresso Nacional.
Esta é a satisfação que, prazerosamente, dou
ao nobre Senador, numa homenagem a quem, como
V. Ex.ª, tem-se destacado pela lealdade e franqueza
que, a par de uma fulgurante inteligência, constituem
o traço marcante de sua brilhante carreira política.
Cordialmente, com os protestos da mais
elevada consideração. – Luiz Duarte, Diretor do
Departamento de Previdência.»
Como se vê, Sr. Presidente, o Senhor Luiz
Duarte explica o atraso a que me referi no meu
discurso.
Tenho satisfação em registrar a correção e até
em louvar o zeloso funcionário que assim defende o
bom nome de sua Instituição, constituindo-se num,
bom exemplo que deveria ser seguido. (Muito bem).
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr.
Presidente, peço a palavra, para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Caiado de Castro, para explicação pessoal.
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, em
conseqüência da ausência do nobre Senador
Argemiro de Figueiredo, fui designado para a
Comissão Especial incumbida de emitir parecer a
respeito do Projeto de Emenda Constitucional n° 2,
sôbre a transformação do atual Distrito Federal em
Estado da Guanabara.
Reunindo-se a Comissão, agora às dezesseis
horas, não terei tempo sequer para tomar
conhecimento do parecer ou do substitutivo
apresentado. Conforme fui informado, não tenho o
direito de apresentar emenda ou substitutivo, por se
haver esgotado o prazo.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Nessas condições, desejo, apenas, dar uma
satisfação não só aos eleitores do Partido
Trabalhista Brasileiro, seção do Distrito Federal, que
tanto estranharam, por meio de telegramas e cartas,
minha ausência dessa Comissão, como, também,
aos Vereadores do meu Partido que, em reunião de
hoje, me trouxeram o pensamento da seção regional.
Nada poderei fazer, na Comissão para a qual fui
convidado sexta-feira última, a não ser votar o
vencido, baseado no que li nos jornais, sôbre as
conclusões a que chegaram.
O P.T.B., que tenho a honra de representar
nesta Casa, não aceita, não concorda que os
representantes do Distrito Federal, sejam de que
Partido forem, tendo sido eleitos por quatro anos,
vejam agora os seus mandatos cassados. Nós do
Partido Trabalhista Brasileiro, seção do Distrito
Federal, votamos contra a tentativa de cassar o
mandato dos atuais Vereadores do Distrito Federal,
que são, de fato, membros de uma Assembléia
Legislativa.
A Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
só não tem a prerrogativa de julgar, como cabe às
Assembléias Legislativas, os vetos do Governador
da Cidade, que são considerados pelo Senado
Federal. Fora esta, tôdas as outras prerrogativas que
assistem
aos
membros
das
Assembléias
Legislativas, os Vereadores têm. São, portanto, de
fato, membros de uma Assembléia Legislativa.
O povo, pela Constituição, soberanamente,
escolheu seus representantes em todos os Partidos,
e nós, desta vez, não somos a Maioria; portanto, o
PTB regional, defende uma causa, que não é nossa,
mas do Distrito Federal.
Não somos majoritários na Câmara do Distrito
Federal, e, assim sendo, o Partido Trabalhista
Brasileiro sente-se à vontade na posição que tomou,
de defesa do futuro Estado da Guanabara, Somos

– repito – contrários a tôda e qualquer tentativa de
cassação dos mandatos dos Vereadores.
Outro ponto porque pugnamos é a eleição
dos membros da nova Assembléia Constituinte,
porque não podemos compreender sejam os
constituintes do futuro Estado da Guanabara
nomeados, escolhidos a dedo. Se vão representar
um povo e se todo poder emana do povo, é o povo
quem os deve escolher.
Essa, Sr. Presidente, a explicação que me
incumbia dar. Fui apanhado de surprêsa, vendo-me,
na última hora, incluído na Comissão que estuda a
organização do futuro Estado da Guanabara, quando
já não tenho mais direito de opinar senão como
vencido; de surprêsa colheu-me também o meu
Partido, que, hoje, às treze horas, deu-me a tarefa de
transmitir ao Senado e àquela Comissão, o
pensamento do Partido Trabalhista Brasileiro, Seção
do Distrito Federal. Surpreende-me, também,
verificar que, até que enfim, lembraram-se de um
carioca para representar o Distrito Federal numa
causa de tamanha importância, como a Constituição
do futuro Estado da Guanabara. Por omissão,
esqueceram-se do único coitadinho carioca, que tem
assento nesta Casa do Congresso. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofício
do nobre Senador Cunha Mello.
É lido o seguinte:
Ofício
Em 16-6-59
Senhor Presidente.
Peço a substituição, provisória, do Senador
Lima Guimarães, na Comissão Especial encarregada
de dar parecer sôbre o Projeto de Emenda à
Constituinte nº 2, de 1959. – Cunha Mello,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à
Primeira discussão do Projeto de Lei do
solicitação de que trata o ofício que acaba de ser Senado nº 28, de 1957, que modifica o Decreto-lei nº
lido, designo o nobre Senador Vivaldo Lima.
3.651, de 25 de setembro de 1941, que dá nova
Passa-se à:
redação ao Código Nacional do Trânsito
(apresentado pelo Sr. Senador Lino de Mattos),
ORDEM DO DIA
tendo Parecer Contrário, sob número 215, de 1959,
da Comissão de Constituição de Justiça.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Senado nº 27, de 1957, que declara de utilidade
pública a Fundação Anita Pastora D'Angelo, com projeto.
O SR. LINO DE MATTOS (pela ordem) (*): –
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(apresentado pelo Sr. Senador Lineu Prestes), tendo Sr. Presidente, antes de usar da palavra
Parecer Favorável, sob nº 214, de 1959, da pròpriamente para discutir o Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 1957, solicito da Mesa
Comissão de Constituição e Justiça.
esclarecimento quanto à inclusão do mesmo na
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o Ordem do Dia.
projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar opininou, na verdade, contràriamente à proposição;
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
não o fêz, porém, porque a considerasse
Está encerrada.
inconstitucional. Pelo que tenho visto, até o
Em votação.
momento, sòmente os projetos considerados
Os Senhores Senadores que aprovam o inconstitucionais são submetidos ao Plenário com o
projeto queiram permanecer sentados. (Pausa).
parecer apenas da referida Comissão. Aceito êsse
Está aprovado.
parecer, está a proposição fulminada e o assunto
É o seguinte o projeto aprovado em primeira liquidado.
discussão:
Todavia, o projeto de lei de minha autoria, ora
em discussão, não foi e repito – considerado
PROJETO DE LEI DO SENADO
inconstitucional, e a Comissão de Constituição e
Nº 27, DE 1957
Justiça opinou contràriamente a êle por outra razão
escudada nas informações fornecidas pelo Ministério
Declara de utilidade pública a Fundação Anita da Justiça.
Em tais condições tenho para mim,
Pastore D'Angelo, Com sede na cidade de São
Sr. Presidente – salvo decisão em contrário da
Paulo, Estado de São Paulo.
Mesa – que o projeto deveria voltar às comissões
Art. 1º – É considerada de utilidade pública a técnicas, para que se manifestassem quanto ao
Fundação Anita Pastora D'Angelo, com sede e fôro mérito.
na cidade de São Paulo, capital do Estado de São
O SR. PRESIDENTE: – Resolvendo a
Paulo.
Questão de Ordem levantada pelo nobre Senador
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de Lino de Mattos, cabe à Mesa explicar que,
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
contrário.
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Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra a,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº
28, de 1957, a fim de que sôbre êle seja ouvida a
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 1959 –
Lino de Mattos.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
O
SR.
VICTORINO
FREIRE
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, nada
objetaria a aprovação do requerimento do nobre
Senador Lino de Mattos, no sentido de ser o Projeto
de Lei do Senado nº 28, de 1957, encaminhado à
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, se a providência não significasse
desnecessária perda de tempo.
O ilustre Senador Daniel Krieger, relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiça,
opinou, com a unanimidade da Comissão, pela
rejeição do projeto. O parecer, claro e preciso, está
assim redigido:
«IIl Apreciando o projeto, item por item, o
Ministério da Justiça, através do órgão competente –
Conselho Nacional de Trânsito – considerou-o
inconveniente e inoportuno, porque:
1) O art. 1º é redundante, porque o Código já
estabelece a proibição da descarga, livre,
condicionando o trânsito das motocicletas nas vias
públicas à exigência do uso de um aparelho
silenciador das explosões de motor;
2) o art. 2º viria atribuir ao Serviço de Trânsito
uma competência que êle não possui atualmente,
nem poderá jamais possuir, qual seja a de
licenciar os veículos, a qual cabe exclusivamente
às Municipalidades locais. As repartições de
trânsito com jurisdição no Município, apenas
compete o registro dos veículos devidamente
licenciados;
3) quanto ao artigo 3º, o Código
em vigor já prescreve a aplicação da multa de
Cr$
50,00,
pela
falta
de
qualquer

__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.

__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.

entendendo ser a matéria da competência específica
da Comissão de Constituição e Justiça, encaminhoua àquele órgão, o único, aliás a que foi distribuída.
Tendo entrado no exame do mérito da
proposição, emitiu-lhe a Comissão parecer contrário,
pelo que foi incluída em Ordem do Dia.
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Obrigado pelo
esclarecimento, Sr. Presidente. As decisões da Mesa
são soberanas e não devem ser discutidas.
Data vênia, tenho para mim que a Comissão
indicada para opinar sôbre o mérito do projeto
deveria ser a de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, porque se trata especìficamente de
transportes. (Muito bem).
O SR. LINO DE MATTOS: – Enviarei à Mesa
o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa, dentro do
espírito de colaboração tantas vêzes manifestado
pelo operoso e ilustre representante de São Paulo,
sugere a S. S.ª formule requerimento para que a
matéria seja encaminhada à Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Vem à Mesa e é lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 173, DE 1959
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dos equipamentos obrigatórios referidos no
artigo 52, entre os quais figura o aparelho
silenciador das explosões do motor. Seria, portanto,
o caso de atualizar o valor da referida multa, mas
para isso seria aconselhável fazer o mesmo,
simultâneamente,
com
as
demais
multas
constantes do Código, para evitar desproporções
chocantes que surgiriam então, entre as várias
infrações do trânsito.
De outro lado, considerando a parte final
do artigo, é de assinalar que, para poder justificar
a apreensão de veículo no caso de simples
reincidência pela inobservância das exigências
do art. 52, seria necessário rever integralmente
os arts. 131, item 3, 124 e 129 do Código.
IV. Cumpre observar, além do exposto,
que fugiria à boa técnica legislativa modificar-se,
assim, parcialmente, uma lei que só pode funcionar
como um todo tão interdependentes são os seus
diversos dispositivos.
V. Ante os motivos enumerados, opinamos
pela rejeição do projeto.
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com
prazer.
O
SR.
LINO
DE
MATTOS:
–
Exatamente em conseqüência da parte final das
considerações do parecer do ilustre Relator,
Senador Daniel Krieger, solicitei a volta do projeto
à Comissão de Transportes Comunicações e
Obras Públicas. Conforme V. Ex.ª verifica, pela
leitura do parecer, reconhece o Ministério da
Justiça a necessidade de reajustamento dos
valores das multas; mas dá a entender que a
medida só é possível de maneira geral através da
reforma do Código Nacional de Trânsito. É meu

propósito,
conseqüentemente,
ao
tomar
a
providência constante do requerimento, promover
entendimento com o Serviço, de Trânsito, a fim de
verificar se realmente o Poder Público está
interessado em atualizar o Código Nacional do
Trânsito que se utilize desta oportunidade,
transformando meu projeto de lei num substitutivo,
no qual seria incluído tudo quanto se tornar
indispensável, enfim que seja um novo Código
Nacional do Trânsito, ajustado às necessidades do
momento. Ofereço, portanto, ao Executivo, através
de minha proposição, uma modalidade regimental de
apreciar a reforma do Código Nacional de Trânsito,
pois, ao que sei, os seus próprios executores são os
primeiros a reconhecer que urge essa providência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª deseja,
então apresentar um substitutivo, para atender à
contestação do Ministério da Justiça ao projeto de
Vossa Excelência?
O SR. LINO DE MATTOS: – Calçado nos
elementos que forem fornecidos pelos técnicos do
Serviço de Trânsito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nessas
condições, nada tenho que opor à ida do projeto do
Senador Lino de Mattos à Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos.
O SR. VIVALDO LIMA (*) (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, não obstante as
ponderações do nobre Senador Victorino Freire, aliás
respondidas a contento pelo autor do projeto, estou
em que a Bancada que eventualmente lidero, pode
assegurar seu apoio ao requerimento do nobre
Senador Lino de Mattos.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Trata-se,
realmente,
de
proposição
apresentada a esta Casa do Congresso há cêrca de
dois anos, pois data de agôsto de 1957. Agora, a
Comissão de Constituição e Justiça, apreciando a
matéria resolveu rejeitá-la. A simples rejeição não
importa neste momento, na completa eliminação do
assunto ao exame do Plenário.
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Pois não.
O SR. LINO DE MATTOS: – Lembro a V. Ex.ª
– e o faço com acêrto – que êsse projeto de lei foi por
mim apresentado há cêrca de dois anos. Acrescento
ao depoimento do nobre colega que o elaborei no
instante em que a chamada «juventude transviada»,
os «play-boys» atingiam o máximo de seu atrevimento
na Capital da República. Estou bem recordado de
que, ao justificar minha proposição da tribuna, mostrei
a necessidade de uma providência que viesse pôr um
paradeiro ao atrevimento dessa criançada que andava
pelas ruas feito verdadeiros alucinados, montados em
motocicletas e lambretas, atormentando a vida de
todo o mundo. Depois dessas minhas palavras e do
encaminhamento do meu projeto é que se verificaram
os crimes de que tôda a opinião pública está bem
lembrada entre os quais convém recordar o da
desditosa jovem Aída Cury. Foram êsses rapazes,
êsses «playboys», montados em motocicletas e
lambretas, que não faz muito tempo, encharcaram de
gasolina um pobre e infeliz mendigo, e puseram fogo;
foram êsses moços que, há poucos dias, na Barra da
Tijuca, assassinaram covardemente um de seus
companheiros.
Ao
apresentar
o
projeto
de
lei,
que depois de dois anos vem ao Plenário com
parecer contrário, eu pedia a atenção das
autoridades para o perigo que representa essa

mocidade, da maneira como estava sendo
conduzida, pelo nosso espírito de extrema
liberalidade. Os fatos provaram que eu tinha razão.
Insisto, portanto, na importância do meu projeto de
lei que, embora contrariado pelo Ministro da Justiça,
conforme declarei em aparte ao nobre Senador
Victorino Freire, oferece, de qualquer maneira,
oportunidade ao Executivo para que possa, num
substitutivo que consubstancie tudo quanto se torne
necessário à reforma do Código Nacional do
Trânsito, transformar-se em lei com alguma rapidez,
através dessa medida regimental, fácil, o substitutivo.
O SR. VIVALDO LIMA: – Senhor Presidente,
o aparte do nobre Senador Lino de Mattos mais
reforça minhas considerações, ao dar o apoio da
minha Bancada ao requerimento. A Comissão de
Constituição e Justiça apenas opinou pela rejeição
no mérito; não considerou a matéria inconstitucional.
Assim sendo, não vejo por que não manifestar
o voto da Bancada para que a proposição seja
encaminhada à Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, a fim de que
aprecie o assunto e estude a possibilidade, até da
apresentação de substitutivo, conforme sugere o
nobre Senador Lino de Mattos.
Eis por que, Sr. Presidente, ocupo a tribuna no
encaminhamento da votação, manifestando o voto
da Bancada trabalhista ao requerimento em votação.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O projeto é retirado da Ordem do Dia e
enviado à Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, para que sôbre êle opine.
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Está terminada a votação das matérias
constantes da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, há doze anos passados,
quando exercia, em São Paulo, o mandato de
Deputado Estadual, iniciei intensa campanha de
esclarecimentos sôbre o perigo que representava
para o Brasil, a plantação intensiva de café em
diversas regiões da África.
Em 1947, quando fiz os primeiros discursos
era de cêrca de 1 milhão de sacas a exportação de
café africano. Em 1955, ao terminar o meu segundo
mandato, fiz o último discurso sôbre o mesmo
assunto, mostrando que ultrapassava de 5 milhões
de sacas o café exportado pela África, numa
perigosa concorrência à produção brasileira.
Há 4 anos e meio estou no Senado da
República e nem sei quantos discursos pronunciei,
mostrando que mais um perigo para o Brasil surge
com a plantação de café na China. Trata-se de
lavoura cafeeira cultivada com a finalidade exclusiva
de produzir para exportar, exatamente como
aconteceu com a África.
Insisto nessa questão de plantação de café
na
China
porque
me
parece
necessário
auxiliar o Presidente Juscelino Kubitschek a se
desamarrar de algumas dificuldades que estão
manietando a sua ação no sentido de tornar efetiva a
nossa exportação de café para os países socialistas,
tendo a Rússia à frente. Precisamos ensinar êsses
povos a tomar o nosso café antes que os chineses o
façam.
Tenho consciência que não estou dizendo
absurdos. Em 1947, ao falar no perigo africano para
a nossa produção cafeeira não fui compreendido.
Os
meus
discursos
ficaram
sepultados
na indiferença tumular das páginas do «Diário da

Assembléia». Os que venho pronunciando da tribuna
do Senado sôbre a ameaça dos cafèzais chineses
vêm tendo igual destino. Mas, como sou teimoso,
espero confiante que, cedo ou tarde, algumas
autoridades responsáveis tomarão conhecimento
dêsses pronunciamentos em favor de causa tão
carente de amparo.
A providência a tomar é a de vender o nosso
café. O Brasil deve invadir agressivamente os
mercados consumidores, com preços de competição,
de sorte a levar o desalento aos plantadores de
novos cafezais em outras regiões da terra. A direção
do Instituto Brasileiro do Café terá que se
transformar na gerência de uma grande firma de
comércio exportador, a fim de estar presente em
todos os países do mundo com os mais modernos
processos de propaganda, capazes de convencer a
todos os povos a tomarem café brasileiro.
O café deve transformar-se em coqueluche
universal, à semelhança do que fazem os norteamericanos com muitos dos seus produtos, como um
certo refrigerante.
Uma ação dinâmica no sentido da melhoria da
nossa exportação de café tenderá a desafogar a
dramática situação em que se encontram os
cafeicultores brasileiros.
É notória a situação do desespêro em que se
encontram os produtores da nossa rubiácea. Vivem
êsses baluartes da economia nacional de
concentrações em concentrações para defesa dos
seus direitos e interêsses enquanto o Govêrno
Federal lhes confisca a parte do leão nos cafés que
exportam, sem ligar importância às deliberações
tomadas nesses conclaves.
Nesse particular andaram com muito acêrto
o
Governador
de
São
Paulo,
professor
Carvalho Pinto, e seu Secretário da Fazenda,
Francisco de Paula Vicente de Azevedo, e o da
Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira,
avocando, conforme o fizeram, o patrocínio das

– 407 –
justas reivindicações da nossa lavoura de café.
O telegrama que o Governador Carvalho Pinto
enviou, em fins de abril, ao Ministro da Fazenda, é o
documento público dessa posição de chefia da
grande batalha para a salvação da própria economia
nacional. Não será demais rememorar os quatro
itens em que se consubstanciam as esperanças dos
lavradores de café, contidos naquele telegrama, a
saber:
1) Abolição gradativa do confisco cambial;
2) Concessão aos lavradores de um preço
justo, que cubra, ao menos, o custo do café que
produzem;
3) Recuperação das lavouras deficitárias;
4) Elaboração de um regulamento de
embarque que permita o escoamento da safra que
se vai iniciar, não só de forma eficiente e normal,
como, ainda, em moldes a evitar que o Pôrto de
Santos continue a arcar, sòzinho, com o ônus
resultante de uma retenção que tal como vem sendo
executada, resulta em inadmissível discriminação
contra aquêle importante entreposto paulista».
O Governador de São Paulo, reforçando
o seu propósito de não esmorecer na defesa
dessa causa, teve ensejo, na última sexta-feira,
dia 13 do corrente, de receber em Palácio
os diretores das associações rurais, tendo à frente
o Sr. Clóvis Sales Santos, Presidente da FARESP
(Federação das Associações Rurais do Estado
de S. Paulo) e dizer aos mesmos da «necessidade
de estabelecer-se o equilíbrio entre a indústria
e as atividades agropecuárias, sem o que
não poderá haver o necessário programa
econômico, porque de nada adiantará o estímulo
a certas indústrias se o interior, exangue, perde
o seu poder aquisitivo. Amparando a agricultura,
acrescentou o professor Carvalho Pinto, estou

procurando reparar uma injustiça para com o homem
do interior e para com a economia agrícola em
geral».
O roteiro está traçado. Cabe ao Govêrno
Federal decidir se continua no mau caminho ou se
envereda pela estrada larga da salvação do judiado,
mas sempre amigo – café.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Mourão Vieira. (Pausa).
Está ausente.
Não há outro orador inscrito. (Pausa).
Não havendo mais quem queira usar da
palavra, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 39, de 1952, que autoriza a
desapropriação e a compra de automóveis – Táxis
(apresentado pelo Senhor Senador Mozart Lago),
tendo Parecer Contrário, sob nº 213, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça.
2 – Primeira discussão (com apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do
artigo 265 do Regimento Interno) do Projeto de Lei
do Senado nº 10, de 1959, que altera a constituição
do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional (apresentado pelo Senhor
Senador Irineu Bornhausen, tendo Pareceres ns. 141
e 216, de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10
minutos.

47ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 17 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Herbaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attilio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.

acham-se

Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (56).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 56 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. João Mendes, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Nº 88, DE 1959
(Nº de Ordem na Presidência da
República: 240)
Senhores Membros do Senado Federal.
De
acôrdo
com
o
preceito
constitucional,
tenho
a
honra
de
sub-
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meter à vossa aprovação a designação que desejo
fazer do Senhor Rubens Ferreira de Mello, Ministro
de Primeira Classe, para exercer a função de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto
ao Govêrno de Vietnam do Sul, cumulativamente
com a de Embaixador do Brasil na Indonésia.
Os méritos do Senhor Rubens Ferreira de
Mello, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessas elevadas funções, constam da
inclusa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Rio de Janeiro, em 16 junho de 1959; 138º da
Independência e 71º da República – Juscelino
Kubitschek.
CURRICULUM VITAE
Embaixador Rubens Ferreira de Mello
O Embaixador Rubens Ferreira de Mello
nasceu no Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1896.
Ingressou no Ministério das Relações
Exteriores, como Adido à Secretaria de Estado, em 9
de setembro de 1916; foi nomeado Terceiro Oficial
da Secretaria de Estado em 24 de abril de 1918;
transferido para a carreira de Diplomata, como
Segundo Secretário, em 17 de setembro de 1919;
promovido a Primeiro Secretário, por merecimento,
em 12 de dezembro de 1933; a Ministro de Segunda
Classe, por merecimento, em 27 de dezembro de
1938; e a Ministro de Primeira Classe, por
merecimento, em 31 de agôsto de 1946.
Durante a sua carreira, foi designado para o
exercício das seguintes funções:
Segundo Secretário da Legação do Brasil na
Colômbia;
Encarregado de Negócios do Brasil, na
Colômbia;
Segundo Secretário da Legação do Brasil na
Dinamarca;
Segundo Secretário da Legação do Brasil na
Noruega;

Encarregado de Negócios do Brasil na
Noruega;
Segundo Secretário da Embaixada do Brasil
nos Estados Unidos da América;
Segundo Secretário da Legação do Brasil na
Áustria;
Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil na
Grã-Bretanha;
Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil na
Itália;
Primeiro Secretário da Legação do Brasil na
Áustria.
Conselheiro da Legação do Brasil na França;
Conselheiro da Legação do Brasil na Hungria.
Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil
na França;
Encarregado de Negócios do Brasil na França;
Enviado
Extraordinário
e
Ministro
Plenipotenciário do Brasil na Suíça;
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
do Brasil na Espanha;
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
do Brasil na Indonésia.
Além dessas funções, exerceu, ainda, o
Embaixador Rubens Ferreira de Mello as missões e
comissões seguintes:
Membro da Comissão do Centenário da
Independência do Brasil, em 1922, Membro das
Comissões de Recepção aos Presidentes eleitos dos
Estados Unidos da América e do Paraguai, em 1928.
Segundo Introdutor Diplomático, de 1932 a 1935.
Secretário do Conselho da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, de 1933 a 1935. Membro da
Comissão de Recepção ao Presidente da República
Argentina, em 1933. Chefe da Comissão de
Recepção ao Presidente do Uruguai, em 1934.
Membro da Comissão de Recepção ao Legado
Pontifício, em 1934. Fundador e Presidente de Honra
da Câmara de Comércio suíço-Brasileira, em Berna,
em 1944. Chefe do Departamento Econômico e
Consular do Ministério das Relações Exteriores, em
1946.
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Membro da Comissão designada para
estudar a situação dos bens pertencentes ao Estado
Italiano e às pessoas físicas ou jurídicas italianas
sujeitas às prescrições do Decreto-lei nº 4.166, de 11
de março de 1942, em 1946. Chefe, interino do
Departamento de Administração do Ministério das
Relações Exteriores, em 1946. Presidente, em
exercício, da Comissão Nacional do Trigo, de
1946 a 1948. Secretário-Geral da Delegação
do Brasil à Conferência da Paz, em Paris, em 1946.
Membro da Delegação Brasileira encarregada
de estudar a questão dos congelados brasileiros
na Inglaterra, em Londres, em 1946. SecretárioGeral, substituto, do Ministério das Relações
Exteriores, em 1946, 1948 e 1949. Presidente da
Comissão encarregada de negociar os acordos
econômicos, comercial e de turismo, com o Chile,
em 1947. Presidente da Comissão de preparo das
instruções para a Delegação do Brasil à Conferência
do Comércio e Emprêgo, da Havana, em 1947.
Membro da Comissão Consultiva do Intercâmbio
Comercial com o Exterior, em 1948. Presidente da
Comissão Consultiva para preparar projetos
para a Conferência Econômica Interamericana de
Buenos Aires, em 1948. Representante do ministério
das Relações Exteriores na Comissão encarregada
de negociar novo acôrdo econômico com a
Argentina, em 1948. Chefe do Departamento Político
e Cultural do Ministério das Relações Exteriores,
em 1949. Plenipotenciário do Govêrno Brasileiro
para efetuar a troca dos instrumentos de ratificação
do Acôrdo sôbre Transportes Aéreos, concluído
em Paris, em 1947, no Rio de Janeiro, em
1949. Presidente, em exercício, da Comissão
de Reparações de Guerra, em 1949. Plenipotenciário
do
Govêrno
brasileiro
para
assinar,
ad

referendum, o Convênio Cultural com a Espanha,
em
1950.
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário em Missão Especial para fazer a
entrega do Grande-Colar da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul ao Chefe do Estado Espanhol, em
Madrid, em 1951. Presidente da Delegação para
negociar a renovação dos acordos que regem o
intercâmbio comercial entre o Brasil e a Espanha em
20 de julho de 1954.
Dos assentamentos individuais do Embaixador
Rubens Ferreira de Mello, verifica-se que:
a) não consta dos mesmos qualquer nota
desabonadora em sua vida funcional.
b) foi muitas vêzes elogiado pelo desempenho
dado aos encargos que lhe foram cometidos;
c) é Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela então Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro;
d) é membro da Sociedade Brasileira de
Direito Internacional e da «American Society of
International Law»;
e) é professor de Direito Diplomático do
Instituto de Direito Comparado da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro;
f) é casado com a Senhora Inger Haack
Ferreira de Mello, brasileira naturalizada, tendo um
filho maior.
O Diplomata Rubens Ferreira de Mello
é indicado para exercer a função de Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário
do
Brasil
junto ao Govêrno do Vietnam do Sul,
cumulativamente com a de Embaixador na
Indonésia. – A. F. Azeredo da Silva, Chefe da
Divisão do Pessoal do Ministério das Relações
Exteriores.
À Comissão de Relações Exteriores.
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Ofício
Do Ministro Presidente do Superior Tribunal
Militar, como segue:
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
OFÍCIO Nº 71/AD-P.
Rio de Janeiro, D.F., em 15 de junho de 1959.
Senhor Vice-Presidente:
Tenho a subida honra de acusar o
recebimento do Ofício nº SP/38, de 10 do corrente,
em que Vossa Excelência, em resposta ao Ofício nº
43 SC/P, desta Presidência, comunica haver essa
Alta Casa do Congresso aprovado, naquela data, o
projeto de lei que abre, ao Poder Judiciário, Superior
Tribunal Militar, o crédito especial de Cr$ 146.863,70,
para atender a pagamentos de exercícios findos.
Outrossim,
agradeço,
sensibilizado,
a
demonstração de aprêço para com êste Tribunal, da
parte de Vossa Excelência e dessa Casa Legislativa,
dando pronta atenção ao solicitado no Ofício nº 43 SC/P,
acima mencionado.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência os meus protestos de estima e distinta
consideração. – Almirante de esquadra Octávio
Figueiredo de Medeiros, Ministro. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Freitas
Cavalcanti, por cessão do nobre Senador João
Villasbôas, primeiro orador inscrito.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Senhor
Presidente, recebo, ao chegar ao Senado e através
de mensagem telegráfica, notícia de violência
praticada contra a Câmara de Vereadores do
Município de Delmiro, no Estado de Alagoas.
Inicialmente, esclareço que não pretendo
suscitar debate de política regional entre as
vetustas paredes do Senado; e mais, que

não é meu desejo contribuir para tornar mais grave a
crise política em Alagoas.
Cumpro dever elementar, Sr. Presidente. Creio
que qualquer violência contra o Poder Legislativo
Municipal vem afetar, inclusive, o próprio sistema
representativo nacional.
Ao Senado deve incumbir – é óbvio – zêlo
especial pelo respeito às prerrogativas das Câmaras
Municipais, dada a sua condição de mais alta Casa
Legislativa do País.
Quero, também, dizer algumas palavras a
respeito da Cidade de Delmiro, a antiga Vila da
Pedra, construída pelo gênio pioneiro de um
sertanista pernambucano. Foi Êle quem criou, no
sertão das Alagoas, pujante núcleo industrial, com
a captação de pequena parcela da energia de
Paulo Afonso. Do aldeamento primitivo, que
reuniu, como era natural, os mais audazes,
tocados do espírito e do arrôjo colonizador surgiu
a florescente cidade de Delmiro, a cujos atos de
instalação oficial, assisti, na qualidade de antigo
Deputado Federal.
Sabem os alagoanos que, com quase
quinze anos de atividade, através de duas
legislaturas na Câmara dos Deputados e, por
último nesta augusta Casa do Parlamento
Nacional, procurei caracterizar minha modesta
atuação no trabalho diário, da luta infatigável pela
solução dos problemas econômicos e sociais da
minha terra.
Não sinto, pessoalmente, a menor atração
pelo debate político-partidário propriamente dito.
Evidentemente, em épocas melhores, pude, como
representante alagoano, contribuir com uma série de
realizações que se fixaram no desenvolvimento e no
progresso das Alagoas.
Por minha iniciativa, plantaram-se hospitais
nas diferentes regiões do Estado. Citarei as cidades
de Penedo, Pão de Açúcar, Delmiro, Pôrto Calvo e
outras, nas quais pude concorrer para que se im-
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plantassem aqueles órgãos de assistência médicosanitária absolutamente indispensáveis à vida de
qualquer comunidade.
Quero, com essa citação, fixar uma
característica de minha atuação como representante.
No desenvolvimento desses modestos trabalhos,
pude levar à longínqua e antiga Vila da Pedra, ao
nascer da Cidade de Delmiro, alguns desses
melhoramentos reclamados pela sua população.
Lá estive, em convivência com o seu povo, em
várias oportunidades; gente humilde e feliz,
constituída na maior parte, de pequenos agricultores
e trabalhadores têxteis,
No comêço do século, um grave episódio
marcou o destino da comunidade, com o trágico
desaparecimento do pioneiro Delmiro Gouveia. Tinha
pouca idade, mas recordo a ressonância do
acontecimento no Estado de Alagoas e em todo o
Nordeste. A morte de Delmiro ocupou, por inteiro, a
atenção do País, naquela época. Havia êle fundado
uma indústria de tecidos, que estava em pleno
florescimento e aceitava, inclusive, a concorrência de
organizações similares estrangeiras. A famosa linha
da Pedra que entrou em competição com os
produtos da Machíne Cotton, era um orgulho no
começo deste século da jovem e nascente indústria
têxtil das Alagoas.
Liguei-me àquela comunidade, à pequena
cidade, antiga vila, por vários motivos, e, por isso,
dentro da linha de minha ação política, dediquei
atenção especial a Delmiro.
No ano passado, assisti à inauguração do
hospital por minha iniciativa ali construído. Vi
quando os engenheiros do SESP o projetaram,
a meu pedido, segundo as necessidades da
terra, pequeno hospital que funcionaria também
como ambulatório e maternidade, unidade eclética
que iria prestar inestimáveis serviços à população

local e, especialmente, aos trabalhadores da Fábrica
da Pedra.
Ainda há pouco tempo por lá transitei e,
durante uma manhã inteira, assisti ao funcionamento
daquela unidade sanitária.
Lutei também, ao lado de meu eminente
colega Senador Rui Palmeira, por que se construísse
o serviço de abastecimento d'água. Homem do
interior, tendo longa experiência da vida nas cidades
ali situadas, solitárias, esquecidas, abandonadas,
sempre imaginei que deveriam dotá-las de condições
condignas à vida de suas populações, nelas
instalando serviços indispensáveis como o de
abastecimento de água, o de comunicações
intermunicipais, pequenos hospitais, escolas e
unidades de artezanato, para não deixar
desaparecer aquelas profissões e atividades
peculiares à região.
Assim, por minha iniciativa, foi a cidade de
Delmiro incluída no Plano de Valorização do São
Francisco. Animei, pessoalmente, a execução do
projeto e consegui os primeiros recursos, através da Lei
de Meios da União. A êsse justo entusiasmo juntou-se,
posteriormente, a dedicação de jovem representante
alagoano, o Deputado Segismundo Andrade, filho do
sertão das Alagoas que obteve, através da Comissão
do Vale do São Francisco, e do DNOCS, recursos para
a construção do serviço de abastecimento d'água
daquela cidade, concluindo-se, dêste modo, a iniciativa
que tivera ainda como Deputado.
Consegui mais: fazer construir em Delmiro o
edifício para funcionamento da Agência Postal
Telegráfica.
Com a transformação da antiga Vila da Pedra
em cidade, todos êsses serviços públicos formaram
uma constelação de esperanças para sua gente.
Cumpre esclarecer, que, além daquele trágico
episódio do desaparecimento de Delmiro Gouveia,
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realmente muito grave e emocionante, nenhum
outro acontecimento, no curso do tempo,
conseguiu perturbar a vida feliz da comunidade.
Por isso, Sr. Presidente, é com surprêsa que
recebo a comunicação a que aludi no início do
meu discurso feita pelo Prefeito Joaquim Correia e
Silva, a respeito de incidentes verificados com o
Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade
de Delmiro.
É meu dever dar conhecimento ao Senado do
texto do telegrama, assim redigido:
«Levo ao conhecimento de V, Ex.ª, a
verdadeira intranqüilidade em que se encontra
êste município. Na última sessão da Câmara
de Vereadores, chefe político, acompanhado do
Delegado de Polícia, compareceu à mesma
Câmara, onde procurou interferir nas decisões
anteriores da sua Presidência. Depois da sessão,
o Presidente da Câmara de Vereadores, João
Ferreira Lima e o Vereador Antônio Pastor Lima,
quando se encontravam em uma casa comercial,
foram acintosamente revistados por policiais
que não encontraram armas em seu poder.
Julgo que o acontecimento relatado é prenúncio
de acontecimentos graves. A maioria da
Câmara, sentindo-se coagida só voltará a
reunir-se quando tiver garantias suficientes,
Cordialmente. Saudações, Joaquim Correia,
Prefeito».
Acentuava
minha
surprêsa,
Senhor
Presidente, com a notícia que se contém no
telegrama que acabo de ler para conhecimento
do Senado, pois me habituara, durante
longo tempo, a acompanhar a vida daquela
cidade numa atmosfera quase repousante,
apenas fortemente marcada pelos vigorosos
traços
de
dignidade
e
operosidade
de
seu povo!

A política partidária não tivera força para
dividir, para separar, para cavar profundas
divergências entre os descendentes dos pioneiros,
dos fundadores da antiga Vila da Pedra. Ali, as lutas
partidárias sempre se atenuaram, levando-se
especialmente em conta trabalho infatigável dos
trabalhadores têxteis, que seguiam a rota traçada
pelo inesquecível pioneiro.
Ao trazer êsses fatos ao conhecimento do
Senado, quero encaminhar, daqui desta tribuna, ao
Governador do Estado veemente apêlo para que
assegure, através de medidas adequadas, afastando
inclusive as autoridades que estejam exorbitando em
suas funções o livre funcionamento da Câmara de
Vereadores de Delmiro.
Cumpro meu dever como Senador da
República. Estou certo de que da mais alta Câmara
Legislativa do País temos autoridade para
aconselhar traqüilidade, paz, harmonia e trabalho
aos municípios brasileiros. (Muito bem! Muito bem!
Palmas. O orador é Cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador João
Villasbôas, segundo orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, terceiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, dentro de dias ou talvez
de horas estará no Senado para votação, o projeto
de lei que prorroga a existência da COFAP.
Votarei contra. A experiência deve constituir a
melhor lição para os homens públicos. Essa
experiência mostrou, que de 1942 até esta data, o
Brasil tem vivido sob o regime de contrôle e
congelamento de preços. Entretanto, com exceção da
Bolívia, Chile, Indonésia e Coréia do Sul, foi no Brasil,
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onde o custo de vida sofreu a maior alta registrada
entre todos os povos da, terra.
Os dezessete anos de experiências com o
funcionamento de órgãos de contrôle de preços,
insistindo nas mesmas técnicas, provam, à saciedade,
que o Governo Federal deve adotar outras providências.
Todos os países que, durante a guerra,
adotaram regimes de contrôle de preços e
racionamentos, mesmo os mais duramente atingidos
pelo conflito, já aboliram tais práticas, há muito
tempo, enquanto o Brasil, numa fase expancional,
persiste em mantê-las e torná-las mais rigorosas,
quando a experiência, dolorosa experiência,
demonstrou uma total ineficiência.
O contrôle ou congelamento de preços, conforme
se vem fazendo, não se limita, porém, a ser ineficaz,
antieconômico e prejudicial à expansão natural das
nossas fontes de riqueza e trabalho – contribui também
para acirrar animosidades entre as classes, com graves
riscos para a própria segurança das instituições.
O esfôrço do Governo no sentido de buscar
culpados por uma situação, para a qual concorrem
causas de tôda a ordem, inclusive internacionais, e,
principalmente as emissões contínuas e desordenadas,
agravadas pelos sistemáticos «deficits» orçamentários,
só se pode contribuir para solapar a ordem social e
política.
As dificuldades práticas que se antepõem à
interferência do Estado no serviço de abastecimento
e contrôle de preços, comprometendo tôda a
possibilidade de uma execução, redundará, mais
uma vez, na desmoralização da medida e do órgão
incumbido de executá-la. Essa desmoralização
conduz
leis
e
Governo
ao
desprestígio,
enfraquecendo o princípio da autoridade.
Uma
rápida
rememoração
histórica
mostra que, a Coordenação da Mobilização
Econômica, criada em 1942 teve fim de tal
maneira melancólico que o seu chefe, o fale-

cido Ministro João Alberto Lins de Barros, passou-lhe
o atestado de óbito com esta declaração:
«Foram as mais desastradas possíveis as
experiências de controle e congelamento de
preços na antiga Comissão de Mobilização
Econômica, da qual fui Presidente. É totalmente
impraticável congelar preços, se não se fizer
racionamentos ou se não houver mercadorias
para oferecer à venda. A lei da oferta e da
procura sobretudo para os produtos essenciais,
vence qualquer tentativa de congelamento
de
preços.
Sou
frontalmente
contrário,
profundamente descrente. Acho que o único meio
de baratear a vida é entrar vigorosamente no
terreno da produção.
«Do contrário tudo é tentativa vã, que
será frustrada. O congelamento de preços é
um mecanismo de tal maneira complicado que
só em um momento de guerra, quando se
tem justificativa na segurança nacional e
plenos poderes, se poderia aplicar. A intervenção do
Estado desta forma na economia é completamente
avessa ao regime democrático».
Nas mesmas condições, o saudoso
Presidente Vargas, confessou mais tarde da
tribuna do Senado:
«O Govêrno baixou um decreto congelando
todos os preços. Repetiu a tentativa da
Coordenação da Mobilização Econômica. Mas a
Coordenação foi um ensaio e eu não arrisquei a
autoridade do Govêrno, porque sei que os preços
não se controlam nem por.decretos, nem com
portarias».
Palavras
sábias
do
saudoso
Presidente Getúlio Vargas.
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Teimoso, como sempre, o Govêrno da República
substituiu o órgão condenado pelo seu próprio
criador, o Presidente Vargas, por um outro que se
chamou – Comissão Central de Preços, de
responsabilidade do, então, Presidente Eurico Dutra.
O resultado foi idêntico, porque, o custo da vida
continuou subindo sem cessar.
Não poderia ser diferente a sorte da COFAP,
cujo fracasso, nas suas finalidades, foi, certa feita,
reconhecido e proclamado pelo seu próprio chefe, o
General Mindelo.
A impressão, no espírito do povo é a de que a
COFAP funciona como órgão aumentista de preços.
Mostrarei, nesta oportunidade, um dos muitos
atos da COFAP que dá razão ao povo, quando lhe
atribui função contrária ao barateamento dos preços.
No dia 18 de setembro, do ano passado, êsse
órgão comprou alguns milhares de sacos de feijão. O
preço, por exemplo, do feijão roxinho, nesse dia, para
os negócios realizados, foi de 580 cruzeiros a saca,
conforme se poderá ver do Boletim de Cotações da
Bôlsa de Cereais de São Paulo, que exibo aos
Senhores Senadores. A COFAP, nesse mesmo dia,
comprou 3 mil sacas de feijão roxinho a 750 cruzeiros
cada, com uma diferença a mais de 510 mil cruzeiros,
O preço no mercado do feijão roxinho no dia
18 de setembro do ano passado era de Cr$ 580,00 a
saca, mas a COFAP, órgão que se pressupõe
encarregado de cuidar do barateamento dos
gêneros, e adquiriu-o a Cr$ 750,00 a saca,
Entre os dias 18 e 23, do referido mês
de setembro, êsse órgão comprou feijão, milho e farinha,
num total de 208 mil sacas, com uma diferença
para mais, com relação aos preços de mercado,
de 11 milhões de cruzeiros. Logo, a atuação da
COFAP foi no sentido de aumentar, e não reduzir pre-

ços, pois os pagava em bases superiores às do
mercado.
Não estou inventando casos. Ao Senador que
duvidar posso mostrar – pois o tenho na minha pasta
– o Boletim Oficial da Bôlsa de Cereais do Estado de
São Paulo Verificar-se-á que a COFAP pagou, nos
mesmos dias, preços muito mais elevados que os
negociantes.
O SR. VIVALDO LIMA: – De minha parte o
nobre Colega pode ficar certo de que não duvido.
O SR. LINO DE MATTOS: – Registro o
aparte, muito honroso para o orador, em cuja palavra
V. Ex.ª demonstra confiança.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o
aparte ao eminente Vice-Líder da Maioria.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –Solicitarei
informações do órgão, objeto da grave denúncia do
representante paulista, esperando que dentro em
breve prazo ela receberá cabal desmentido.
Caso os responsáveis pela COFAP não
possam demonstrar a improcedência da acusação
estarão no dever de se demitirem, para que sejam
colocadas pessoas de confiança, capazes de cumprir
os seus deveres e misteres de manutenção dos
preços. Acredito nobre Senador Lino de Mattos, que,
se as ocorrências forem verdadeiras, evidentemente
os órgãos responsáveis serão compelidos a enviar
tôda a documentação à Procuradoria Geral da
República para a denúncia convenientemente .dos
responsáveis por êsses deslizes.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não me parece
que a solução seja a demissão dos responsáveis
pelo funcionamento da COFAP e, sim a sua extinção
prevista, na lei, para o fim do mês em curso.
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não vou
tão longe quanto V. Ex.ª Acredito que o órgão
controlador dos preços ainda cumpre sua missão,
impedindo a especulação, que seria desenfreada no
País, caso passássemos imediatamente para o
regime de liberdade absoluta, depois de tantos anos
de contrôle através desse organismo governamental.
Devo assinalar, no entanto, que minha opinião
pessoal seria COFAP em um órgão de circula-no
sentido de transformar-se ação de riquezas, de
colocação nos mercados dos produtos agrícolas, de
modo a manter, através de maior oferta, nivelados os
preços em todo o mercado interno. Daí por que,
embora discorde da atual organização da COFAP,
no entanto proclamo a conveniência do Govêrno em
mantê-la, por pequeno prazo, conforme estabelece o
projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que
assegura ao Poder Executivo o prazo de noventa
dias, se tão me engano, para apresentar a
proposição definitiva do novo órgão que apreciará,
analisará e dará destino conveniente a tôda a
movimentação da riqueza interna do Brasil.
O SR. LINO DE MATTOS: – Parece, nobre
Senador Jefferson de Aguiar, passível de crítica a atitude
do Governo Federal, com relação às providências para a
substituição da COFAP por outro órgão mais bem
aparelhado para os objetivos propostos.
De tempos a esta parte, através de seus
representantes no Congresso Nacional, o Govêrno
afirma que, em princípio, é contrário a esse órgão
controlador de preços e estuda providências para
substituí-lo.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dei minha
opinião pessoal.
O SR. LINO DE MATTOS: – Passam-se os
meses, vence-se o prazo da lei que dá vida à COFAP;

e o Govêrno Federal volta a bater às portas do
Congresso Nacional, não para oferecer solução
definitiva ou melhor, mas para reclamar novo prazo.
Conforme disse de início, dentro de dias ou de
horas estará aqui a proposição que prorroga por
mais um ano a vigência da COFAP.
Essa a opinião do ilustre Vice-Líder da Maioria
nesta Casa, que, em linhas gerais, está concorde
com o sentar unânime do povo, no sentido de se
buscar uma solução melhor. O nobre Senador
Jefferson de Aguiar, no entanto, como membro da
Maioria
e
Sub-Líder,
está
entre
aqueles
parlamentares que poderiam, junto ao Govêrno,
encontrar a solução melhor, que não seja a de
simples prorrogação de um organismo, podre, que
caiu no ridículo; de um órgão objeto de pilhérias
cotidianas do povo; de um órgão que provoca
chacotas, diáriamente, no seio da população.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Discordo
dessa opinião de Vossa Excelência.
O SR VIVALDO LIMA: – órgão já consagrado
no anedotário popular.
O SR. LINO DE MATTOS: – Como
acertadamente acentua o nobre Senador Vivaldo
Lima – órgão consagrado no anedotário popular. Em
tôrno das atitudes da COFAP há centenas, talvez
milhares de gostosas e chistosas anedotas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sabe
V.Ex.ª que as anedotas não têm limite específico;
atingem tôdas as classes e grupos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente o
povo repele esse órgão por inútil e, conforme estou
demonstrando, que funciona como aumentador de
preços.
Dizia
eu,
há
instantes,
que
tenho
em minha
pasta
o Boletim
da
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Bôlsa de Cereais de São Paulo, com as cotações
dos dias referidos em meu discurso – 18, 19, 21,
22 23 de setembro. Pode o nobre Senador
Jefferson de Aguiar examiná-las, bem como as
mercadorias compradas e confrontá-las com a
contabilidade da COFAP, para verificar a absoluta
procedência do que estou afirmando. Funcionou
aquêle órgão no sentido de aumentar preços,
porque foi pagar muito mais caro do que vendia o
comércio.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª um aparte ?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Colhi,
ontem, em um programa de televisão, afirmativa
contrária à tese que V. Ex.ª defende. O Presidente
da Bolsa de Mercadorias do Rio de Janeiro afirmava
que o tabelamento da COFAP estava muito aquém
dos preços vigorantes no mercado. Verifique-se a
divergência frontal entre as informações daquele
representante do comércio e as de Vossa
Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS: – Leva-me V. Ex.ª
à conclusão a que me furtei de chegar: a ser
verdadeira, a informação, a COFAP estabelece um
tabelamento; mas naquelas mercadorias que compra
para atender compromissos governamentais, paga
preço maior. Há, conseqüentemente negociata ou
traficância.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não; V.
Ex.ª está equivocado.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não estou
afirmando,
mas
concluindo,
baseado
nas
informações que V. Ex.ª presta à Casa e que teria
ouvido num programa de televisão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
A
conclusão
de
V.
Ex.a
ultrapas-

sa o sofisma. Há disparidade real entre sua
argumentação e os elementos que estou trazendo à
consideração do Plenário. O Presidente da Bôlsa
informa que o tabelamento está aquém dos preços
reais e, por isso, há falta dos produtos no mercado.
Os produtores não remetem para o Rio de Janeiro,
grande centro consumidor, mercadorias que são
produzidas por preços mais elevados do que aquêle
por que estão sendo tabeladas no Rio de Janeiro.
Citou S. S.ª a banha, que dizia ter sido tabelada em
cinqüenta e dois cruzeiros, e, no entanto, é vendida
no Rio Grande do Sul, na base de cinqüenta e sete
cruzeiros, se não me engano. Êsse preço é
naturalmente onerado pelos impostos e fretes. Assim
dizia ainda S. S.ª, devido à impossibilidade de os
produtores venderem no Rio de Janeiro, houve
escassez de produto no mercado, e, em
conseqüência, majoração natural dos preços, Então
continuava S. S.ª, a partir do mês de julho, com a
nova safra, acredito – como se vem verificando – em
uma nova baixa no preço da banha, que cairá em
base superior a três cruzeiros o quilo, baixa essa já
observada no Rio de Janeiro. Verifica V. Ex.ª que
não há negociata, não há possibilidade de alteração
dêsses preços, a não ser pela procura demasiada
dos consumidores. A Presidente da Associação das
Donas de Casa dirigiu, pela televisão, apêlo a tôdas
as donas de casa no sentido de que reduzissem
suas compras, a fim de forçarem a redução dos
preços no mercado interno, o que lhe parecia medida
conveniente para a contenção das majorações
observadas. V. Ex.ª, portanto, não tem razão nas
conclusões que tira das informações que lhe dou,
para esclarecer seu discurso.
O SR. LINO DE MATTOS: – Louva-se o
nobre Senador Jefferson de Aguiar em
informação que vem robustecer minha tese con-
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trária ao prosseguimento da existência da COFAP.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ao
contrário; V. Exª está invertendo o silogismo.
O SR. LINO DE MATTOS: – A COFAP não
funciona em benefício do povo. Quando pretende fazêlo através de tabelamento, é o mesmo impraticável,
porque, contrariando a lei da oferta e da procura faz as
mercadorias desaparecerem do mercado. Concluirá
sempre V. Ex.ª, qualquer que seja a argumentação em
que se baseie, qualquer que seja a informação que
obtenha, pela inutilidade do órgão...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não. Ao
contrário; V. Ex.ª me permitirá inferir a sua
conclusão.
O SR. LINO DE MATTOS: – ...e
conseqüentemente, pela necessidade de providência
que constitua, efetivamente, um remédio.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª está
equivocado. Quando afirmo que a COFAP estabelece
preço aquém do vigente no mercado interno, não
admito que se trata de órgão desnecessário. Ao
reverso, a fixação de preço inferior ao do mercado
interno estabelece uma contenção, tanto que os
produtos não vêm ao mercado para a venda.
Entretanto, o produtor não pode ter estoque demasiado
de produtos perecíveis e assim, após uma retenção de
trinta ou sessenta dias, é forçado a fornecê-los ao
mercado consumidor por preço fixado aquém daquele
que desejaria fosse adotado.
O SR. LINO DE MATTOS: – Difícil é conciliar
essa orientação com a maneira como, pràtícamente,
age a COFAP. Quando o feijão, por exemplo,
é vendido por quinhentos e oitenta cruzeiros a saca,
paga o órgão, no mesmo dia, pelo mesmo
feijão, setecentos e cinqüenta cruzeiros a saca.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É outra
facêta de argumentação de V. Ex.ª que, conforme
acentuei, irei investigar e apurar junto à COFAP.
O SR. LINO DE MATTOS: – Essa
investigação concluirá da mesma forma que as
demais. Enquanto os Líderes da Maioria do Senado
da República não se convencerem da necessidade
de constituir-se uma comissão parlamentar de
inquérito para, com a responsabilidade de
Senadores, examinar caso por caso, não se chegará
a qualquer conclusão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Apenas
pedi prazo a Vossa Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS: – Amanhã, não
faltará órgão de imprensa que diga haver o Senador
Lino de Mattos exibido à Casa documentos que
ninguém viu nem dêles tomou conhecimento, ficando
tudo na mesma.
Falou V. Ex.ª, há poucos dias, quando
denunciei negociatas do setor siderúrgico, que o
Ministério da Fazenda iria constituir uma comissão
de inquérito para apurar responsabilidades;
entretanto, não mais tive notícias a respeito do caso.
Não acredito no resultado de comissões de
inquérito promovidas pelo Executivo.
Tive oportunidade de mostrar o que aconteceu
com relação ao contrabando de café na fronteira
Brasil-Bolívia e Brasil-Paraguai,
Tudo terminou em nada.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ao
contrário: o Govêrno tomou tôdas as providências
cabíveis.
O SR. LINO DE MATTOS: – Ninguém vai para a
rua; ninguém é responsabilizado. Continua tudo como
estava. «Tudo como dantes no Quartel de Abrantes».
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não se
pode dar a presteza que V. Ex.ª deseja.
O SR. LINO DE MATTOS: – Senador
Jefferson de Aguiar, a ini-Tome o eminente ViceLíder, Seciativa de acertar com o nobre Lider da
Maioria, Senador Lameira Bittencourt e Vice-Líderes
a constituição de uma comissão parlamentar de
inquérito composta de Senadores. Aí, sim, tenho
certeza, chegaremos a bons resultados, pelo menos
mostraremos à Nação a procedência das denúncias
que venho formulando da tribuna do Senado.
Uma comissão parlamentar de inquérito
composta de Senadores pode, porque tem
autoridade para tanto, requisitar a contabilidade, por
exemplo, da COFAP e examinar, na mesma, a
denúncia que estou fazendo, porque forneço dados:
dia, mês, ano, preço no mercado e, preço pago ao
produtor. Tudo isso, sei, está registrado na
Contabilidade da COFAP.
O SR. VIVALDO LIMA: – Contra fatos, não há
argumentos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Por essas e
outras razões, Sr. Presidente, votarei contra a
prorrogação da vigência da lei que criou a COFAP.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dá V.
Ex.ª licença para outro aparte? – (Assentimento do
orador) – Convém assinalar que soa constituição
da comissão de inquérito, para que V. Ex.ª pudeslicitei do Sr. Ministro da Fazenda se exibir os
documentos e formular as acusações, que tem em
mira apresentar à autoridade administrativa.
Comprometi-me a admitir a constituição de uma
comissão parlamentar de inquérito, caso não sejam
apurados os fatos denunciados por V. Ex.ª. Não
devemos, contudo, pecar por exagêro, organizando
comissões de inquérito sucessivas, para investiga-

ção em áreas divergentes do Poder Legislativo, como
se fôramos investigadores de deslizes, tornando essas
comissões, de certo modo, inócuas e impertinentes às
atribuições específicas que a Carta Magna nos
determina. As comissões de inquérito têm objetivo
determinado; mas não se pode ultra-passar, certos
limites constítucionais, dando-se-lhes a feição de órgão
policial de investigação, para transmitir à autoridade
judiciária as conclusões do trabalho por elas, acaso,
desenvolvido. Espero nobre Senador Lino de Mattos,
que o Senhor Ministro da Fazenda acolha a solicitação
da Liderança da Maioria e constitua a comissão
requerida, na qual V.Ex.ª será ouvido e apresentará a
documentação que possuir. Em seguida, conforme a
conclusão a que a autoridade administrativa chegar, é
que V.Ex.ª a poderá criticar ou louvar. Por hipótese,
entretanto, é que não podemos julgar autoridade
administrativa, admitindo como certo que a ela não será
possível chegar a conclusão, quando o certo é que o
Senhor Ministro da Fazenda tem, através da
fiscalização do Impôsto de Renda e do consumo, os
meios hábeis para apurar os fatos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Fala o nobre
Senador Jefferson de Aguiar em sucessivas
Comissões Parlamentares de Inquérito. Equivoca-se,
porém, S. Ex.ª, porque no Senado da República, não
existe uma única.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Quando
me referi à inconveniência da criação de sucessivas
comissões de inquérito, tinha em mente o que
ocorre na Câmara dos Deputados. Dada a série de
acusações que V. Ex.ª formula contra a indústria
automobilística, a indústria siderúrgica e, agora,
contra a COFAP, seria preciso constituírem-se
várias comissões parlamentares de inquérito. Por
ilação é que fiz referência expressa às sucessivas
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Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas na
Câmara dos Deputados.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não vejo
razão para se constituir uma Comissão a fim de
apurar cada uma das denúncias que faço, já que
eu as englobei em um único título: «Operação
Furtos».
O. SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
primeira acusação, V. Ex.ª a fêz há um mês.
Tivéssemos constituído, de logo, Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurá-la, teríamos, já
agora, que organizar nova, para apurar a denúncia
contra a COFAP.
O SR.LINO DE MATTOS: – Tôdas as minhas
denúncias seriam automáticamente apuradas pela
mesma Comissão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – As
Comissões
de
inquérito
têm
atribuições
específicas.
O SR. LINO DE MATTOS: – A verdade,
Sr. Presidente e nobres Senadores, é que a
Maioria Parlamentar, nesta Casa, não quer
colaborar...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª
está equivocado.
O SR. LINO DE MATTOS: – ...no sentido de
constituir-se uma Comissão Parlamentar de
Inquérito. Sou um parlamentar sem legenda, sem
fôrça principalmente, para reunir elementos a fim de
constituir uma comissão de inquérito.
Nutro, entretanto, a esperança de que,
teimoso como sou, um dia conseguirei que os
membros que integram a Oposição do Senado da
República
constituam
a
referida
Comissão
Parlamentar de Inquérito e então, tudo se apurará
devidamente.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dá V.Ex.ª
licença para outro aparte?

O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O nobre
colega comete grande injustiça. A Liderança da
Maioria, em vez do que V. Ex.ª afirma, tem sempre
apoiado as solicitações de V. Ex.ª Exauridas as vias
legislativas para atendimento dos pedidos de
informações pelas autoridades públicas, então
poderá requerer a constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito. O nobre colega não está
inibido de formular tais requerimentos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Senhor
Presidente, estou convencido de que serei apoiado
pela Maioria Parlamentar no pedido de constituição
dessa Comissão.
Encerrando, reafirmo o que disse de início:
votarei, portanto, contra o prosseguimento da
existência da COFAP porque a considero órgão
nefasto à economia do povo. (Muito bem! Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Limo de Mattos, o
Sr. Cunha Melo deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada peio Sr. Freitas Cavalcanti,
reasumindo-a depois
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, quarto orador inscrito.
O SR. ATTÌLIO VIVACQUA (*): – Sr.
Presidente, solicitei a palavra para dar conhecimento
ao Senado de notícia das mais auspiciosas para
o Estado do Espírito Santo, contida no telegrama do
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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operoso Prefeito Municipal de Colatina, Sr. Moacir
Brotas:
«Acabo de ser informado que encontraram no
Distrito de São Domingos, neste município, fortes
indícios da existência de petróleo, conforme
amostras em nosso poder. Solicito do ilustrado
amigo o seu interêsse junto à Petrobrás, a fim de vir
engenheiro químico estudar o assunto. Abraços.
(As.) Moacir Martins Brotas – Prefeito Municipal de
Colatina».
Temos que receber com o maior interêsse
informação dessa natureza.
O Município de Colatina representa, pelo seu
potencial econômico e pela capacidade de trabalho
da sua gente, núcleo dos mais pujantes da economia
nacional; conquistou a atual posição através dos
esforços de gerações de verdadeiros pioneiros. A
perspectiva que agora tem diante de si é para aquêle
povo justa compensação da natureza. Penetrando as
florestas através de sacrifícios dos mais árduos,
desbravando a terra, é bem merecedor de novas
fontes de riqueza e de progresso.
Sr. Presidente, estou certo de que a Petrobrás
dará a maior atenção a tão auspicioso fato: e o Sr.
Presidente da República também acolherá com a
mais patriótica atenção e aprêço essa comunicação.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Jorge
Maynard, quinto orador inscrito.
O
SR.
JORGE
MAYNARD
(lê
o
seguinte discurso): – Sr. Presidente, temos
recebido, dos representantes de Sergipe,
solicitações no sentido de intercedermos junto
aos Poderes da República, para que sejam pagas
as subvenções federais, em atraso, destina-

das ao Hospital de Cirurgia, do nosso Estado.
Há poucos dias, o nobre Senador Heribaldo
Vieira, representante udenista, fêz idêntica comunicação
ao Senado e apêlo ao Govêrno, descrevendo, na
oportunidade, as atividades daquela instituição. Na
Câmara dos Deputados, o ilustre conterrâneo Deputado
Armando Rollemberg, do PR, também solicitou a
atenção dos órgãos competentes para o caso.
Pelos relevantes serviços prestados à
coletividade sergipana e à dos outros Estados vizinhos,
e pelo alto nível científico dos seus trabalhos, a fama da
instituição de muito já ultrapassou os limites de Sergipe,
tendo-lhe assegurado lugar de destaque dentre as
organizações congêneres do País.
Agora, o Hospital de Cirurgia está passando
por grandes dificuldades financeiras, em virtudes do
atraso de pagamento das subvenções.
A imprensa de Aracaju, a Associação
Comercial e outros órgãos têm tratado do assunto
com o maior interêsse, chamando a atenção do
público e das autoridades para a gravidade da
ocorrência, que, perdurando, levará o Hospital a
suspender importantes serviços assistenciais,
conforme se manifestou o Dr. Fernando Sampaio,
ilustre Diretor do Hospital, em telegrama também por
mim recebido e que já está publicado no «Diário do
Congresso», de 11 do corrente mês.
Caso, assim aconteça, serão muito grandes os
prejuízos, especialmente para as classes menos
favorecidas.
Secundando os meus conterrâneos já citados,
dirijo apêlo ao Sr. Ministro da Fazenda, pedindo a S.
Ex.ª urgentes providências, para que sejam pagas as
referidas subvenções atrasadas.
Expresso a minha confiança de que
S. Exª atenderá a solicitação, resolvendo, dêste
modo, o sério problema que tem trazido
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grande preocupação ao povo do meu Estado.
entidades acima referidas, naquele biênio.
Era o apêlo que desejava fazer. (Muito bem).
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1959. –
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofício Gilberto Marinho.
que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 175, DE 1959
Ofício
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
Em 17 de junho de 1959
solicitado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda se digne
Senhor Presidente.
prestar as informações seguintes:
No impedimento ocasional do Senhor Senador
1º Qual o total, até a presente data, da
Gaspar Velloso, solicito se digne V. Ex.ª de designar- arrecadação feita pelo Instituto Brasileiro do Café da
lhe substituto temporário nas Comissões Especiais taxa criada pela Lei Federal nº 3.302, de 4 de
dos Projetos de Emenda à Constituição ns. 1 e 2, de novembro de 1957, para propaganda do café no
1959, na forma do disposto no art. 77 do Regimento exterior?
Interno.
2º Como está organizada a propaganda do
Atenciosas saudações – Cunha Mello.
café no exterior?
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à
3º Quem chefia essa organização?
solicitação de que trata o ofício que acaba de ser
4º Relação nominal dos funcionários, com as
lido, designo o nobre Senador Ary Vianna.
respectivas datas de admissão e vencimentos.
Vão ser lidos requerimentos de informações:
5º Saldo, na presente data, do produto dessa
São lidos e deferidos os seguintes taxa depositada no Banco do Brasil, conforme
requerimentos.
exigência da lei.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1959. –
REQUERIMENTO
Lino de Mattos.
Nº 174, DE 1959
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido projeto de
lei proposto pelo nobre Senador Silvestre Péricles.
Senhor Presidente.
É lido e apoiado o seguinte:
Requeiro, na forma regimental, por intermédio
da Mesa, sejam solicitadas ao Ministério do
PROJETO DE LEI DO SENADO
Trabalho, Indústria e Comércio as seguintes
Nº 22, DE 1959
informações:
1) Qual o montante das verbas aplicadas nos
Altera o art. 8º, do Decreto-Lei nº 925, de 2 de
exercícios de 1957 e 1958, no Distrito Federal, pelos dezembro de 1938, que estabelece o Código da
I.A.P.B., I.A.P.C., I.A.P.I., I.A.P.M., I.A.P.E.T.C., pela Justiça Militar.
CAPFESP e pela Fundação da Casa Popular, na
construção de conjuntos residenciais de tipo
O Congresso Nacional decreta:
popular?
Art. 1º O artigo 8º do Código da Justiça Militar,
2)
Quantas
casas
foram estabelecido pelo Decreto-lei nº 925, de 2 de dezembro
construídas,
discriminadamente,
pelas de 1938, e modificado pelo Decreto-lei nº 4.235, de 6 de
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abril de 1942, e, bem assim, o seu parágrafo único,
passam a ter a seguinte redação:
Art. 8º O Superior Tribunal Militar compor-se-á de
onze juízes vitalícios com a denominação de Ministros,
nomeados pelo Presidente da República, dos quais três,
escolhidos entre os Generais efetivos do Exército, dois
dentre os Oficiais Generais da Armada, dois dentre os
Oficiais Generais da Aeronáutica e quatro civis.
§ 1º Os Ministros civis que constituirão o
Tribunal serão assim nomeados: dois, oriundos do
quadro de Auditores da Segunda Entrância, indicados
pelo Tribunal, pelo critério alternado do merecimento
em lista tríplice e da antigüidade; um, dentre os
Promotores da Justiça Militar da mais alta categoria,
também indicados pelo Tribunal, na forma anterior; e
um, por livre escolha do Presidente da República,
dentre bacharéis ou doutores em direito, desde que
tenha mais de 35 e menos de 58 anos de idade, de
notória competência jurídica e reputação ilibada.
§ 2º O Tribunal compor-se-á, na forma do
parágrafo anterior, de acôrdo com as vagas de
Ministros togados que forem ocorrendo.
§ 3º O Tribunal comunicará ao Presidente da
República o critério de nomeação a que
corresponderá cada vaga que ocorrer, para efeito de
seu preenchimento.
§ 4º O atual Subprocurador (cargo extinto)
concorrerá às vagas cabíveis ao Ministério Público,
juntamente com os Promotores de Primeira Categoria.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

«São órgãos da Justiça Militar, o Superior
Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes inferiores que
a lei instituir».
Quanto à composição do Superior Tribunal
Militar determinou, taxativamente, no parágrafo único
daquele dispositivo:
«A lei disporá sôbre o número e a forma de
escolha dos juízes militares e togados do Superior
Tribunal Militar, os quais terão vencimentos iguais
aos dos Juízes do Tribunal Federal de Recursos, e
estabelecerá as condições de acesso dos
auditores».
A despeito de quase treze anos de vigência
da Constituição até a presente data, nenhuma lei
regulamentou o dito dispositivo, continuando
em vigor os seguintes do Código da Justiça
Militar:
«Art. 8º O Supremo Tribunal Militar comporse-á de onze Juízes vitalícios com a
denominação de Ministros, nomeados pelo
Presidente da República, dos quais três
escolhidos entre os Generais efetivos do Exército,
dois dentre os Oficiais Generais da Armada, dois
dentre os Oficiais Generais da Aeronáutica e
quatro civis.

Parágrafo único. As vagas de Ministro togados
serão preenchidas da forma seguinte: metade do
número de vagas, por brasileiros natos de notória
competência jurídica e reputação ilibada, com prática
forense de mais de dez anos, não devendo ter
menos de trinta e cinco, nem mais de cinqüenta e
Justificação
oito anos de idade, da livre escolha do Presidente da
A Constituição Federal de 1946, no Título I, República; e as restantes por auditores e Procurador
Capítulo IV, do Poder Judiciário, estabeleceu na Seção Geral da Justiça Militar, desde que tenham mais
IV, «Dos Juízes e Tribunais Militares», em seu art. 106: de trinta e cinco anos de idade e seis, pe
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lo menos, de exercício em seus cargos».
Tais dispositivos, anteriores à Constituição,
porque datados de 2 de dezembro de 1938,
precisam, evidentemente, de nova redação, a fim de
que se harmonize com o preceito constitucional
anteriormente referido.
De outro modo, com o advento da Lei nº
1.341, de 30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União), passou o cargo de
Procurador Geral da Justiça Militar a não mais ser
efetivo, mas, em comissão, «ex-vi» do art. 54,
daquele estatuto e, daí, dever um dos lugares de
Juízes togados do Tribunal ser ocupado por
promotor militar da mais alta categoria.
A falta de regulamentação do dispositivo
constitucional (artigo 106, parágrafo único) tem
ocasionado o não aproveitamento dos Auditores
de 2ª Entrância na composição do Tribunal, uma
vez que êste tem interpretado que a lei não o
autoriza a classificá-los para o acesso, deixando
ao critério do Presidente da República, por sua
livre escolha, o preenchimento das vagas
ocorridas, dando margem a que o referido
Tribunal possa ficar sem nenhum Auditor dentre
os seus Ministros.
É norma constitucional que os Tribunais se
constituam, em sua maioria, de Juízes da mais alta
categoria na instância inferior, bem como de
Membros do Ministério Público e de advogados, de
notório saber jurídico e, para garantir essa
sistemática, quando tratou da composição do
Superior Tribunal Militar, o legislador constituinte
teve o cuidado de incluir no parágrafo único, do
artigo 106, o final que diz taxativamente: e
estabelecerá as condições de acesso dos
auditores.
É a regulamentação dêsse dispositivo que se
visa com o presente projeto.

O projeto em questão obedece, ainda, as normas
constitucionais, quando guarda um lugar para os
Membros do Ministério Público Militar da mais alta
categoria (1ª, 2ª e 3ª Categorias, art. 53, da Lei nº 1.341,
de 30 de janeiro de 1951), e um, para Advogados, por
livre escolha do Presidente da República.
Acresce a circunstância de que o presente
projeto não aumenta nenhuma despesa, nem cria ônus
de qualquer espécie para os cofres públicos, uma vez
que não cria cargos, nem aumenta vencimentos.
Assim, pelos elementos apresentados, é de
ser aprovado o presente projeto, que concretiza os
justos anseios dos Auditores de 2ª Entrância e
Promotores de 1ª Categoria, da Justiça Militar, a fim
de que possam atingir o tôpo de suas carreiras, na
forma do princípio de moralidade da Constituição.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1959. –
Silvestre Péricles.
LEGISLAÇÃO CITADA
Código da Justiça Militar
Aprovado pelo Decreto-lei nº 925, de 2 de
dezembro de 1958.
«Art. 8º – O Supremo Tribunal Militar comporse-á de onze juízes vitalícios com a denominação de
Ministros, nomeados pelo Presidente da República,
dos quais quatro escolhidos entre os Generais
efetivos do Exército, três dentre os Generais efetivos
da Armada e quatro civis.
Parágrafo único. As vagas de Ministros togados
serão preenchidas da forma seguinte: metade do
número de vagas, por brasileiros natos de notória
competência jurídica e reputação ilibada, com prática
forense de mais de dez anos, não devendo ter menos de
trinta e cinco, nem mais de cinqüenta e oito anos de
idade, da livre escolha do Presidente da República; e, as
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restantes, por Auditores e Procurador Geral da
Justiça Militar, desde que tenham mais de trinta e
cinco anos de idade e seis, pelos menos, de
exercício em seus cargos».
DECRETO-LEI
Nº 4.235 de 6 de abril de 1942
Altera a composição do Supremo Tribunal
Militar e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1º Fica alterada a composição do
Supremo Tribunal Militar fixada no art. 8º do Código
de Justiça Militar (Decreto-lei nº 925, de 2 de
dezembro de 1933) que passa a ter a seguinte
redação:
«Art. 8º O Supremo Tribunal Militar compor-seá de 11 Juízes vitalícios com a denominação de
Ministros, nomeados pelo Presidente da República,
dos quais três escolhidos entre os Generais efetivos
do Exército, dois dentre os Oficiais Generais da
Armada, dois dentre os Oficiais Generais da
Aeronáutica e quatro civis».
Art. 2º Aos Ministros militares da Aeronáutica
fica extensiva a prescrição do art. 11 e tôda
legislação em vigor relativa aos demais Ministros
militares.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de abril de 1942, 121º da
Independência e 94º da República. – Getúlio Vargas.
– Eurico Gaspar Dutra. – Henrique A. Quilhem. – J.
P. Salgado Filho. – Vasco T. Leitão da Cunha.
O SR. PRESIDENTE: – O presente projeto vai
às Comissões de Constituição e Justiça, de
Segurança Nacional e de Finanças.

Há outro requerimento chegado à Mesa.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 176, DE 1959
Nos têrmos do art. 212, letra y, do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado do
discurso proferido pelo Sr. Júlio Cesar Leite ao
assumir a investidura de membro do Conselho
Nacional de Economia.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1959. –
Attílio Vivacqua. – Mendonça Clark. – Gilberto Marinho.
– Ary Vianna. – Jefferson de Aguiar. – Daniel Hrieger. –
Mem de Sá. – Ovídio Teixeira. – Eugênio de Barros. –
Francisco Gallotti. – Mourão Vieira. – João Mendes. –
Taciano de Mello. – Brasílio Celestino. – Fernandes
Távora. – João Arruda. – Cunha Mello. – Heribaldo
Vieira. – Sérgio Marinho. – Jorge Maynard.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está
devidamente apoiado, pelo número de assinaturas
que contém. Vai à Comissão Diretora para os fins
regimentais.
Esgotada a hora do Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado
nº 39, que autoriza a desapropriação e a compra de
automóveis – Táxis (apresentado pelo Sr. Senador
Mozart Lago), tendo Parecer Contrário, sob nº 213, de
1959, da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
É o seguinte o projeto rejeitado, em primeira
discussão, que vai ao Arquivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 39, DE 1952
Autoriza a desapropriação e a compra de
automóveis – Táxis.

§ 2º O adquirente do veículo desapropriado
reembolsará a desapropriação à entidade jurídica
que a tenha realizado, de uma vez ou no prazo que
fôr acordado, hipótese em que as prestações
mensais não poderão ser inferiores à média do
arrendamento com que o adquirente haja utilizado o
veículo, no regime de aluguel por quilômetro, nos
últimos seis meses, acrescidos dos juros de 6% ao
ano, e garantida a operação com a reserva de
domínio e o seguro de veículo.
§ 3º Se julgar mais conveniente, decidirá o
Poder Executivo, por intermédio do Ministério e do
Instituto citados, facilitar, sob a forma de
empréstimos simples, mas nas mesmas condições
prescritas, a aquisição direta dos veículos a que se
refere esta lei.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Senado Federal. Rio, 2
de setembro de 1952. – Mozart Lago.
Primeira discussão (com apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos têrmos do art. 265 do
Regimento Interno, do Projeto de Lei do Senado nº
10, de 1959, que altera a constituição do Conselho
Consultivo da Comissão Executiva do Plano do
Carvão Nacional (apresentado pelo Sr. Senador
Irineu Bornhausen), tendo Pareceres ns. 141 e 216,
de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça,
pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
preliminar da inconstitucionalidade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): –
Senhor Presidente, peço inicialmente, aos juristas
da Casa me relevem a ousadia de manifes-

Art. É o Poder Executivo autorizado, estando
em vigor o disposto no art. 8º e parágrafos do
Regulamento aprovado pelo Decreto número 31.181,
de 25 de julho de 1952 por intermédio do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio e do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Empregados de
Transportes e Cargas, a desapropriar, por utilidade
social, nos têrmos do parágrafo 16 do artigo 141 da
Constituição Federal, os veículos de aluguel a
taxímetro que, não sendo destinados pelos
respectivos proprietários, à constituição de
emprêsas, venham a ser solicitados individualmente,
para aquisição, pelos condutores ou motoristas
profissionais que os tenham mantido a serviço do
público, sob o regime de aluguel por quilômetro, pelo
menos, até à data do citado Decreto nº 31.181.
§ 1º A desapropriação referida será feita
mediante indenização em dinheiro, pagamento total
e à vista, pelo justo preço do veículo, e nos casos de
dúvida ou de divergência no preço, por avaliação
devidamente justificada e levada a efeito por uma
comissão de representantes, um do Serviço de
Trânsito, outro de um dos sindicatos de proprietários
e o terceiro de um dos sindicatos de condutores __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
autônomos, de veículos do Distrito Federal.
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tar-me em completo desacôrdo com o parecer da
douta Comissão de Constituição e Justiça, da lavra
do eminente jurista Senador Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959, é
de autoria do Senador Irineu Bornhausen,
representante do Estado de Santa Catarina, e que se
encontra em viagem ao estrangeiro e da União
Democrática Nacional, vale dizer, partido que
combato polìticamente, naquele Estado.
Proferido o primeiro parecer pelo eminente
Senador Argemiro de Figueiredo, que concluía pela
inconstitucionalidade do projeto, procurei S. Ex.ª e
com êle troquei idéias. Requereu, então, S. Ex.ª
voltasse o projeto à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça «para atender à sugestão de
um eminente colega que tinha e tem dúvida quanto à
inconstitucionalidade da Proposição admitida por
esta Comissão de Constituição e Justiça».
S. Ex.ª manteve o primeiro parecer concluindo
pela inconstitucionalidade do projeto. Subscreveram o
parecer os eminentes Senadores Lima Guimarães,
Menezes Pimentel e Jefferson de Aguiar; vencidos, os
ilustres Senadores Milton Campos e Attílio Vivacqua.
Sr. Presidente, o eminente Relator Senador
Argemiro de Figueiredo afirma que se trata da criação
de um emprêgo, o que é da competência privativa do
Sr. Presidente da República. Não posso compreender
– e lamento não poder compreender – a afirmativa de
que se trata de acrescer de um membro o Conselho
Consultivo do Plano do Carvão Nacional.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com
prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – No parecer
do
nobre
Senador
Argemiro
de

Figueiredo, o penúltimo período diz:
«Ademais, mesmo que o projeto não
incidisse na inconstitucionalidade prevista no
parágrafo 2º, citado, incidiria na proibição
constante do parágrafo 1º do mesmo artigo 67,
onde se assegura à Câmara dos Deputados e ao
Presidente da República a iniciativa de tôdas as
leis sôbre matéria financeira».
Já
não
admite,
portanto,
que
a
inconstitucionalidade seja tão frontal, tão flagrante,
capaz de fulminar a proposição. Pondera,
entretanto, a competência do Senado. Diz que não
lhe cabe a criação de lugar que importe aumento de
despesa. O assunto é privativo da Câmara dos
Deputados e do Presidente da República. V. Ex.ª se
referiu apenas ao Presidente da República e omitiu,
pois certamente não desconhece, a Câmara dos
Deputados.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Começava
minhas considerações; V. Ex.ª argumenta com o fim
do parecer. Chegarei lá, para esclarecer V. Ex.ª e o
Senado.
O SR. VIVALDO LIMA: – Antecipei-me para
que V. Ex.ª não esqueça essa parte.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não será
esquecida.
Sr. Presidente, agradeço o aparte do nobre
colega Vivaldo Lima; chegarei a êsse ponto, penso,
com vantagem.
Os membros do Conselho Consultivo do Plano
do Carvão não podem ser tachados de empregados;
se o fôssem, haveria acumulação de vencimentos.
Sr. Presidente, ocupa a tribuna um engenheiro
do Ministério da Viação e Obras Públicas. Há
dezesseis anos, ocupa o cargo efetivo, recebendo
vencimentos integrais, designado pelo Ministro pa-
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ra participar do Conselho de Delegacia do Tribunal
Marítimo, com sede nesta Capital, sempre recebi em
fôlha separada no Ministério do Trabalho, o jeton
correspondente, previsto em lei.
Não há, pois, proibição de exercer o servidor
público efetivo, cumulativamente, função pela qual
receba jeton. No próprio Conselho Consultivo da
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional
existe mais de um membro nessas condições. Jeton
não é vencimento.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – As
hipóteses são díspares porque não se infirma a
possibilidade do exercício cumulativo de funções.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Irei ao
ponto a que V. Ex.ª quer chegar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Estabelecem-se, no projeto, medidas que ferem as
normas da elaboração legislativa. Há preceito
constitucional expresso que veda, em primeiro lugar,
a iniciativa de leis que importem aumento de
despesas, através do Senado Federal; a seguir,
criação de cargos em serviços já existentes. Daí a
conclusão do ilustre Senador Argemiro de Figueiredo
pela inconstitucionalidade da proposição.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A
Constituição não fala em criação de cargos em
serviços já existentes, e sim em empregos. Tenho a
Carta Magna na mão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
expressão «emprêgo» é ainda mais ampla do que
«cargo». Dentro da terminologia do Direito
Administrativo, cargo tem conceituação específica,
enquanto emprêgo atende a uma conceituação
genérica. Por conseguinte, o estabelecimento de
mais uma função no Conselho, evidentemente
constitui medida que não só onera o Orçamento...

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não
apoiado! Não onera em nada o Orçamento, nem
mesmo tem ligação com o Tesouro Federal.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Há
aumento de despesa e, havendo aumento de
despesa, repercutirá na ordem financeira.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – As
despesas com o pessoal do Plano do Carvão
Nacional são pagas por um fundo especial,
constituído pela taxa de dois cruzeiros pagos por
tonelada de carvão extraído. Forma-se, assim, um
cofre, e com êle são cobertas as despesas do
Conselho, pagos os «jetons», etc. É dinheiro, por
conseguinte, que não sai do Orçamento da
República nem do Tesouro Nacional.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A origem
da receita não importa: o que importa é o princípio
constitucional. Nenhuma despesa pode ser autorizada
senão através de proposição encaminhada pelo Sr.
Presidente da República ou pela Câmara dos
Deputados. O Senado, na hipótese, tem apenas a
atribuição de Câmara revisora; mas não tem a
privativa competência de iniciar a proposição.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Grato a V.
Ex.ª. Eu sabia que as baterias jurídicas se
assestariam contra mim.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite o nobre
orador nova interrupção?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com
prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – O nobre Relator
da Comissão de Constituição e Justiça, em seu
parecer, conclui que a criação de emprêgo, lugar,
função remunerada ou qualquer cargo com
diferentes tipos de remuneração, constitui
matéria financeira, uma vez que tem reflexo
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na despesa pública. O nobre Senador Argemiro de
Figueiredo não se fixa na palavra «emprêgo», mas
lembra a Constituição, para opinar que, qualquer que
seja a função remunerada, não pode o Senado na
matéria legislar.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito
obrigado a Vossa Excelência.
Senhor Presidente, que emprêgo para uma
pessoa categorizada será êsse, cujo vencimento
máximo está previsto – na base de 40 sessões anuais
com o jeton de 500 cruzeiros por sessão – em 20 mil
cruzeiros por ano, o que não representa nem 2 mil
cruzeiros por mês, quando um modesto trabalhador,
com o salário mínimo, percebe muito mais?
Pode ser emprêgo, no sentido jurídico dos
eminentes colegas, mas nunca, no do bom senso de
quem acompanha trabalho dessa natureza.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É uma
remuneração simbólica.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Remuneração simbólica baseada no princípio
constitucional de que ninguém pode, nem deve,
trabalhar de graça.
Sr. Presidente, os nobres Senadores Attílio
Vivacqua e Milton Campos foram votos vencidos na
Comissão de Constituição e Justiça, vale dizer, nem
todos os juristam apóiam o parecer do Senador
Argemiro de Figueiredo. Ao defender, neste instante,
o projeto do Senador Irineu Bornhausen, faço-o
convencido de que, mesmo ferindo, levìssimamente,
a Carta Magna representa êle aspiração dos
mineiros de Santa Catarina. O bom senso indica que
os Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de
Extração de Carvão deve fazer parte do Conselho
Consultivo para poder colaborar no grande Plano do
Carvão Nacional. (Muito bem! Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela inconstitucionalidade do projeto, em
face do que dispõe o artigo 67 da Constituição
Federal, ipsis verbis:
«Art. 67. A iniciativa das leis, ressalvados os
casos de competência exclusiva, cabe ao Presidente
da República e a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
§ 1º Cabe à Câmara dos Deputados e ao
Presidente da República a iniciativa da lei de fixação
das Fôrças Armadas e a de tôdas as leis sôbre
matéria financeira.
§ 2º Ressalvada a competência da Câmara
dos Deputados, do Senado e dos Tribunais
Federais, no que concerne aos respectivos
serviços administrativos, compete exclusivamente
ao Presidente da República a iniciativa das leis
que criem empregos em serviços existentes,
aumentem vencimentos ou modifiquem, no
decurso de cada legislatura, a lei de fixação das
Fôrças Armadas».
Vê-se pela apreciação mens vis ratio legis,
daqueles elementos históricos, sociológicos e literais
que o preceito da Constituição é frontalmente contra
o projeto do eminente Senador Irineu Bornhausen.
Não obstante o brilhantismo da defesa do ilustre
correligionário, Senador Francisco Gallotti, sou
forçado a concluir pela evidente inconstítucionalidade
do projeto em exame.
Realmente, Sr. Presidente, a Proposição altera
o Conselho e inclui na sua composição, mais um
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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membro com as conseqüências daí decorrentes,
inclusive no que concerne à remuneração.
A alteração em serviço existente, com a
admissão de mais um Conselheiro, afronta princípios
constitucionais; assim sendo, embora lamentando,
sou forçado, em obediência a êsses mesmos
preceitos, a rejeitar o projeto do eminente
representante catarinense tão bem defendido e
entusiàsticamente sufragado pelo nobre Senador
Francisco Gallotti. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, o
nobre Senador Attílio Vivacqua.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Senhor
Presidente, o ilustre colega, Senador Francisco
Gallotti, esclareceu, perfeitamente a natureza do
Conselho Consultivo da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional.
Acentuou S. Sxa. com muita propriedade, não
se tratar, no caso, da criação de emprêgo. Êsses
órgãos – o Conselho Consultivo são entidades
auxiliares da administração; seus componentes não
são servidores públicos, mas membros dessas
entidades, e não de uma repartição burocrática.
Além do mais, como bem assinalou o ilustre
representante de Santa Catarina, os recursos para
êsse fim são oriundos de uma contribuição das
emprêsas de dois cruzeiros por tonelada de
carvão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com prazer.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo
assinalar que a Lei nº 1.886, de 11 de junho de 1953,
estabeleceu, no artigo segundo:
«Para o custeio das despesas com a execução
dêste Plano, inclusive financiamentos a emprêsas
privadas, é aberto o crédito especial de 955 milhões
de cruzeiros, que o Poder Executivo é autorizado a
aplicar, de acôrdo com o seguinte esquema:
Para o exercício de 1953 – 200 milhões de
cruzeiros;
Para o exercício de 1954 – 200 milhões de
cruzeiros;
Para o exercício de 1955 – 200 milhões de
cruzeiros;
Para o exercício de 1956 – 245 milhões de
cruzeiros;
Para o exercido de 1957 – 110 milhões de
cruzeiros».
Verifica V. Ex.ª que o Plano Nacional de
Carvão não é custeado apenas com a contribuição
de dois cruzeiros por tonelada de carvão.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vê V. Ex.ª,
no entanto, que o esquema vai até 1957. Daí por
diante o Plano vem sendo executado com os
recursos arrecadados através da taxa de dois
cruzeiros por tonelada de carvão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Se não
me falha a memória há, na Câmara dos Deputados,
uma proposição concedendo novos créditos
especiais ao Plano e prorrogando os prazos
anteriormente previstos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ignoro.
Aliás, nem V. Ex.ª tem certeza.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
o argumento do nobre líder, foi respondido, de
pronto; não é argumento básico.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Apenas
contesto falha da argumentação de Vossa Excelência.
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não podemos
interpretar, isoladamente, o dispositivo do art, 67 e
seus parágrafos da Constituição, o primeiro dispondo
que compete ao Presidente da República e Câmara
dos Deputados a iniciativa de leis sôbre matéria
financeira, e o segundo que estabelecendo caber ao
Presidente da República a iniciativa das leis que
criem empregos em serviços existentes. Não é
possível interpretação de textos constitucionais sem
seu enquadramento no sistema da Carta Magna. O
que o parágrafo segundo do artigo 67 quis objetivar
foi a criação de cargos providos pelos servidores
definidos no título da Constituição referente a
Funcionários Públicos, com direito a vencimentos, a
férias e a aposentadorias.
Aqui é que temos o perigo do empreguismo,
do favoritismo político.
Assim, o que se pretende criar, como disse
inicialmente, é uma função num órgão, e cujo titular
não se equipara a funcionário estatal.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ésse
argumento vem precisamente em abono da tese dos
que reputam inconstitucional o projeto. Transformase o órgão incumbido da política governamental nele
incluindo mais um representante, sem Mensagem do
Govêrno, alterando substancialmente a composição
do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional e, também, o quantitativo
financeiro atribuído para sua manutenção.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O argumento
de V. Ex.ª não atingiu o objetivo...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Assim
pensa Vossa Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...desde
que faço a distinção dêsse organismo, que não
se confunde com uma repartição burocrática, e,

portanto, não pode estar incluído na restrição do art.
67, parágrafo 2º, da Constituição. Trata-se de um
membro do Conselho Consultivo representante dos
Sindicatos dos Trabalhadores e não de um
funcionário dêsse Conselho. Tanto assim é que não
há acumulação no exercício de cargo público e
dessas funções.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Que é a
autarquia senão a descentralização do serviço
administrativo?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Trata-se de
restrição de competência e principalmente de
competência do Poder Legislativo, cujo poder emana
diretamente do voto popular. Não é possível que se
faça girar nossa argumentação em torno da parte
restritiva. Desde que não esteja aí conceituado um
emprêgo no sentido a que a Constituição visou, no
art. 67, parágrafo 2º, evidentemente nós temos uma
área livre para a ação, para a iniciativa do
Congresso, da Câmara e do Senado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª mais um aparte?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A questão
de competência de Direito Público é de Direito
estrito. A interpretação, o hermeneuta, o exejeta não
pode fazer ampliações por analogia ou por
interpretação a par ou a lattere. Evidentemente, V.
Ex.ª tem que interpretar restritamente, porque é
preceito de ordem pública e não pode, portanto,
conceder ampliações benignas em favor de quem
não tem atribuição fixa.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Ao
contrário!
Tratando–se
de
preceito
sobe
de competência um poder emanado da
soberania nacional, não se pode aceitar a tese de
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V. Ex.ª. A competência deve ser interpretada
ampliativamente.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª
está absolutamente equivocado.
SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Adotada essa
tese desprezamos aquela compatível com a
essência do regime democrático, a que preserva a
nossa competência. Devemos, ao contrário, alargála.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Do ponto
de vista emocional pode ser; do ponto de vista
jurídico, não.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Estamos
restringindo justamente o mandato que nos foi
conferido para que aqui legislássemos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Porque o
constituinte restringiu o mandato e determinou uma
limitação adequada à nossa atuação nas duas Casas
do Congresso Nacional.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – No entanto,
nosso direito foi restringido pela hermenêutica de
Vossa Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª é
talvez o único Senador que admite essa
interpretação benigna ampliando em favor das
nossas atribuições no Senado Federal.
O SR. GILBERTO MARINHO: – O único, não.
Terá sempre o meu dasvalioso mas decidido apoio.
Venho acompanhando o Senador Attílio Vivacqua,
na Comissão de Constituição e Justiça, na sua
longa, brilhante e porfiada luta, no sentido de não
permitir que se restrinja ainda mais o nosso direito de
iniciativa.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não é
restrição.
O
SR.
GILBERTO
MARINHO:
–
Assim o considero. Permita V. Ex.ª que,

pelo menos, exprima aninha opinião.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas eu
tenho argumento lógico e verdadeiro, o preceito
constitucional.
O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Ex.ª não
julga que seja restrição. O Senador Attílio Vivacqua e
eu pensamos de forma radicalmente contrária.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Lamento
divergir de Vossa Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Posta de lado a
modéstia do eminente colega, Senador Gilberto
Marinho, um dos espíritos mais brilhantes desta
Casa, diremos que V. Ex.ª é, não Senador apenas,
uma orientação jurídica. V. Ex.ª é, dos mais
autorizados Membros da Comissão. Neste caso
estamos ao lado de uma figura exponencial da vida
jurídica do Pais, que é o eminente Senador Milton
Campos.
Creio que estava ausente o nobre Senador
Jefferson de Aguiar quando se discutiu a matéria na
Comissão de Justiça.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª
está
equivocado.
Estava,
e
votei
pela
inconstitucionalidade.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Desculpe-me
V. Ex.ª, foi equívoco.
Temos, portanto, a autoridade de um dos mais
eminentes juristas do País, o Senador Milton
Campos. V. Ex.ª não tem razão quando me
considera um obstinado, um sustentador solitário
dêsse ponto de vista.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª tem o apoio
do Senador Gilberto Marinho.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Do
Senador Gilberto Marinho que seria, aliás,
dos mais altos e do Senador Milton Campos.
Posso dizer a Vossa Excelência que há mais
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ilustres cultores do direito na Constituição e Justiça,
e no Senado, que sustentam a mesma tese. Na
legislatura anterior, na sua maioria, apoiou a
interpretação que adotamos, do art. 67, da
Constituição.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Imperativamente, a Comissão de Constituição e
Justiça, nesta Legislatura, tem adotado êsse
pronunciamento.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Daqui há
pouco, vou mostrar ao Senado o pensamento
recentíssimo da Comissão de Constituição e
Justiça dentro de minha tese. Dando, no momento,
um exemplo ilustrativo de uma interpretação
construtiva sôbre o artigo 67, recordo que foi de
exclusiva iniciativa do Senado a lei que
estabeleceu os vencimentos dos magistrados
federais e do Distrito Federal em decorrência, dos
membros do Supremo.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Invoquei
três ou quatro elementos.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Peço a V. Ex.ª
me permita concluir êste enunciado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Estou
atento à argumentação de Vossa Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Diz o parágrafo
2º do art. 67 da Constituição:
«Ressalvada a competência da Câmara dos
Deputados, do Senado e dos Tribunais Federais,
no que concerne aos respectivos serviços
administrativos, compete exclusivamente ao
Presidente da República a iniciativa das leis que
criem
empregos
em
serviços
existentes,
aumentem vencimentos ou modifiquem, no
decurso de cada legislatura, a lei de fixação das
forças armadas».

Pois bem, nesta Casa originou-se o projeto
que depois se transformou em lei, estabelecendo os
vencimentos da magistratura local. Transita êsse
projeto tranqüilamente aqui e na outra Casa do
Congresso, e o Poder Executivo o sancionou.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Concorde
V. Ex.ª que se assim for é, evidentemente,
inconstitucional.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Os eminentes
membros da Suprema Côrte e dos demais colendos
Tribunais, beneficiados por êsse aumento,
receberam a remuneração assim majorada, isto é,
em virtude de iniciativa do Senado. E por que razão
é constitucional essa Iniciativa? Pela razão de que
competindo ao Poder Legislativo prover organização
da justiça da União e do Distrito Federal, e sendo o
vencimento da magistratura elemento essencial da
organização da justiça, a parte financeira da
proposição é considerada acessória.
No caso presente trata-se da criação de mais
um membro de órgão administrativo, e não de um
departamento burocrático.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Da órbita
do Poder Executivo.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Dentro da
competência que nos cabe para legislar sôbre a
matéria, mesmo se existisse a parte financeira com
aquêles gravames para a União que aludiu o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, mesmo que êsse
serviço fôsse provido por verbas orçamentárias
permanentes...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Créditos
especiais e verbas orçamentárias.
O
SR.
ATTÍLIO
VIVACQUA:
–
...créditos
orçamentários,
mesmo
assim,
a
competência
maior,
a
com-
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petência do campo legislativo é essa – legislar sobre
a política econômica do carvão. Não podem ser
limitados
pelo
complemento
financeiro
da
proposição.
– E eu poderia trazer a esta Casa talvez mais
de duas dezenas de deliberações da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, dentro do ponto
de vista que estamos defendendo. Relembro aqui
que inicialmente encontramos resistências a
interpretação que esposamos. O culto Senador
Ferreira de Souza, que também figurava entre os
que combatiam o nosso ponto de vista acabou
formulando um notável parecer em que sustentou,
convincentemente que o artigo 67, § 1º da Lei Magna
sòmente se refere à incompetência do Senado
quando se tratar de proposição de caráter
exclusivamente financeiro, como seja, a criação de
impostos, abertura de créditos, quando estes não
forem complemento indispensável de um projeto
sobre assuntos cuja iniciativa caiba ao Senado.
Ao Senado compete legislar sôbre
produção, transportes, saúde pública, educação,
organização judiciária da União, do Distrito
Federal e dos Territórios etc. Essa competência,
não pode ser cerceada, quando a lei objetivada
exija recursos para a sua execução, meios para
esse fim. Foi, dentro dêsse entendimento, tão
consonante com o sistema constitucional do
nosso Poder Legislativo, que o ilustre Senador
Ferreira de Souza elaborou o seu referido
parecer, cuja doutrina teve constante aplicação
na legislatura passada, e também, ainda não
pode ser considerada como repudiada pela atual
legislatura.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Acessória
ou principal; evidentemente, havendo participação de
matéria financeira ter-se-ia que atentar para o
princípio expresso da Constituição, que determina
sejam as leis – tôdas as leis – que tenham
repercussão financeira iniciadas na Câmara dos
Deputados. A questão da competência está fixada no
artigo 67 da Constituição. Evidentemente, não se
pode alterar o preceito constitucional, nem mesmo
para favorecer esta Casa do Congresso, como não
se pode restringir a nossa competência para
favorecer a outra. O Constituinte teve em mira, em
matéria financeira, atribuir ao Senado um poder
saneador de quaisquer medidas financeiras que
pudessem onerar o Tesouro, ou de qualquer
orientação governamental que viesse a prejudicar a
execução orçamentária ou a boa norma financeira.
Por conseguinte, a restrição está expressa, contida
de maneira explicita no artigo 67, parágrafos 1º e 2º.
Não podemos, por liberalidade, porque desejemos
fazer construção verbal, admitir a extensão dêsses
poderes, para cumprir atribuições que não nos
cabem. Se temos essa limitação, a Câmara dos
Deputados terá outras, que devem ser respeitadas,
porque o Constituinte assim o quis, em favor da
harmonia dos poderes e da boa execução
orçamentária.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. Ex.ª bitola
sua interpretação por dispositivos isolados de caráter
restritivo...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – o único
que se refere à competência dos dois Poderes.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O ilustre
colega, parte de um preceito isolado, ao invés de
partir do exame da competência concurrente do
Senado e da Câmara para legislar sôbre quase
tôdas as matérias da vida econômica, jurídica e
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institucional, como as que já aludimos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Essas
são atribuições gerais do Congresso Nacional; não
específicas de nenhuma das Casas.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Se nos
compete legislar sôbre tôdas essas matérias, que
podem, por conseguinte, ser iniciadas no Senado
Federal, evidentemente essa é a competência maior;
que domina, que predomina.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Competência do Congresso Nacional; mas a
Constituição estabeleceu uma dicotomia das
atribuições.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Os meios para
exercer essa competência, se são de ordem
financeira, nem por isso devem cercear o direito do
legislador,
porque
são
meios
meramente
instrumentais.
Sr, Presidente, o assunto na verdade já é
muito conhecido dos eminentes colegas. Também eu
já trouxe ao Plenário um elenco de deliberações do
Senado, para corroborar o ponto de vista que
estamos sustentando.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Da
legislatura passada. Também há dezenas de
pareceres, aprovados pelo Plenário, em sentido
oposto.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite nobre
orador um aparte?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois
não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Apenas para
esclarecer o meu espírito, a fim de orientar meu voto
no caso. V. Ex.ª dentro da sua citação incluiu o
Supremo Tribunal Federal.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Outro
Poder.

O SR. VIVALDO LIMA: – Pergunto: a iniciativa
do projeto foi do próprio Supremo...
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não; do
Senado, sem mensagem.
O SR. VIVALDO LIMA: – Obrigado a Vossa
Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Mas, Sr.
Presidente, para mostrar que a atual Comissão de
Constituição e Justiça procura rever seus pontos de
vista, vou dar ao Plenário uma informação quanto à
aceitação da constitucionalidade de um Projeto de
Lei nº 9 do Senado de 1959, de autoria do ilustre e
venerando colega, Senador Fernandes Távora.
A Lei nº 3.276, de 5 de outubro de 1957,
elevou para Cr$ 2.500.000,00 e Cr$ 10.000.000,00,
respectivamente, os limites máximos dos prêmios
concedidos pelo Govêrno Federal, como auxílio para
a construção de obras de açudagem e irrigação, em
cooperação com particulares e com entidades de
direito público.
II. O ilustre Senador Fernandes Távora,
alegando que «o considerável aumento do saláriomínimo e a elevação geral do custo de vida exigem a
modificação da lei em referência», pois, «com a
tabela atual, essas construções serão pràticamente
irrealizáveis e o auxílio do Govêrno uma irrizão»,
apresentou o presente projeto, majorando para Cr$
5.000.000,00 e Cr$ 15.000.000,00, respectivamente,
os limites máximos citados.
Êsse parecer foi aprovado hoje, na Comissão,
por unanimidade.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É
aumento de fixação de prêmios.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A razão foi
precisamente a de que compete ao Congresso a
iniciativa das leis que regulem o problema.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O projeto
é oriundo da Câmara dos Deputados?
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não, é do
Senado. O nobre colega não deu a honra de
ouvir-me: trata-se da Proposição nº 9, de 1959,
de autoria do nobre Senador Fernandes
Távora. O parecer é do nobre Senador Rui
Palmeira.
Dentro do entendimento sistemático da
Constituição, não devemos abrir mão das nossas
prerrogativas e sim zelar por elas.
O SR. VIVALDO LIMA: – O Senado emendou
pràticamente a Constituição.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O que a
Comissão de Constituição fêz foi interpretar
racionalmente à Lei Magna.
O SR. VIVALDO LIMA: – Da qual V. Ex.ª é um
dos mais abalizados Membros.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Rendo a mais alta homenagem a cultura do
ilustre Senador Argemiro de Figueiredo, na minha
profunda divergência com o parecer de Vossa
Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Na
legislatura passada.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...No
presente caso de termos no caso em discussão o
ponto de vasta autorizado de ilustres colegas,
como os Senadores Milton Campos e Gilberto
Marinho.
Sr. Presidente, espero que a Casa examine ó
assunto dentro dos princípios de uma serena
interpretação sistemática.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – E
em
obediência
também
aos
princípios
constitucionais.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr.
Presidente, de restrições em restrições à
competência do Senado, poderá chegar-se
amanhã à transformação da Casa Alta numa
ociosa Câmara dos Lordes. (Muito bem! Muito
bem!)

O SR. SAULO RAMOS (*): – Sr. Presidente, o
Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959, de autoria
do nobre Senador Irineu Bornhausen, altera a
constituição do Conselho Consultivo da Comissão
Executiva do Plano do Carvão Nacional, visando à
inclusão de mais um Membro, representante do
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Extração de Carvão. O critério para escolha dêsse
representante será o da lista tríplice, organizada por
eleição, pelos respectivos órgãos de classe, em
Assembléia de seus Presidentes, convocada e
presidida pelo Diretor Executivo da aludida
Comissão, e encaminhada a indicação a S. Ex.ª o
Chefe da Nação.
Ouvimos o discurso do nobre Senador
Francisco Gallotti. As razões apresentadas pelo
ilustre representante catarinense justificam o apoio
do Senado ao projeto. Ouvimos, também, a douta
opinião do eminente Senador Attílio Vivacqua, sem
dúvida um dos maiores constitucionalistas desta
Casa.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Agradeço a
excessiva bondade de Vossa Excelência.
O SR. SAULO RAMOS: – Estando, Sr.
Presidente, de pleno acôrdo com esses dois
representantes, não podia deixar de ocupar a tribuna
para formular apêlo no sentido de ser a proposição
aprovada. Não envolve ela matéria estritamente de
ordem financeira, apesar de a douta Comissão de
Constituição e Justiça, baseada no parágrafo 2º, do
art. 67, da Constituição da República, considerá-la
inconstitucional. A parte financeira é meramente
acessória; e eu esposo a opinião do nobre Senador
Attílio Vivacqua: a função precípua desta Casa é
legislar e o presente projeto não deve ser
considerado inconstitucional.
Não
vejo
por
que
no
Senado
da
República
quando
se
apresentam
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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projetos como êsse, tenham os conhecedores da
matéria, numa demonstração de cultura e saber, que
repisar, da tribuna, o assunto, provando não
devermos legislar nesse sentido.
Há pouco citava o ilustre representante do
Espírito Santo que, ainda hoje, na Comissão de
Constituição e Justiça se aprovara projeto que
envolvia matéria de ordem financeira; e quantos
outros projetos são aprovados nesta Casa! Posso
mesmo, Sr. Presidente, rememorar o fato de que o
Senador Ivo d'Aquino, quando aqui representou o
meu Estado, em dada ocasião apresentou projeto de
lei que mereceu o apoio do Senado, abrindo um
crédito especial, para atender as enchentes em
Tubarão, que constituíram calamidade pública em
meu Estado.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – E também da
Câmara dos Deputados, e foi sancionado. A
princípio, o Senador Ivo d'Aquino hesitou e até
resistiu em aceitar a tese. Entretanto, depois de
melhor reflexão, tendo em vista, principalmente, essa
realidade e aquilo a que vamos atender, isto é, a
missão que nos cabe de legislar, acabou concluindo
no sentido da doutrina que seus colegas da
Comissão, e à qual prestei minha colaboração,
acataram.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. SAULO RAMOS: – Com muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Quero
esclarecer que os créditos extraordinários,
aquêles que se relacionam com calamidade
pública, podem ser abertos inclusive pelo Sr.
Presidente da República, independente do
Congresso Nacional, que, a posteriori, os aprecia
e referenda. V. Ex.ª, porém, com o Senador Attílio
Vivacqua,
invoca
procedimento
anterior;
eu invoco aquêles que conheço e dos quais te-

nho participado na Comissão de Constituição e
Justiça com aprovação quase unânime do Plenário.
Dentro dos princípios constitucionais, mantidos pelo
art. 67 da Constituição. V. Ex.ª, entretanto, verificará
que o constituinte teve razão. Imagine V. Exª se
Senadores e Deputados se revesassem na
apresentação de projetos de abertura de crédito. Os
Senadores apresentariam projetos de abertura de
crédito, que onerariam o Tesouro. Os projetos seriam
remetidos para a Câmara dos Deputados que, por
sua vez, remeteria para o Senado proposições
idênticas. As despesas seriam majoradas de tal
natureza que não haveria órgão de contenção e
controle. Por isso, o constituinte, em matéria
financeira, manteve o Senado como órgão de
revisão, contrôle e contenção, impedindo, portanto,
como que uma reciprocidade de favores e
atendimentos através de elaboração onerosa para o
Tesouro Nacional. Por conseguinte, a mens legis,
como me referi há pouco, tem, nesse fato, primordial
importância, Além disso, o preceito constitucional
que restringe o art. 65 que dá atribuição, genérica ao
Congresso, atribuí a cada uma das Casas, especifica
contribuição e explícita competência, impedindo haja
competição de atribuições prejudiciais à União
Federal. Aproveitando o aparte que V, Ex.ª
generosamente me concede, devo esclarecer o
aparte dado ao eminente Senador Francisco Gallotti
com relação ao revigoramento dos créditos deferidos
ao Plano Nacional do Carvão, Realmente, a Lei nº
3.353, de 23 de dezembro de 1957, revigorou o
crédito de novecentos e cinqüenta e cinco milhões
até 1960; por conseguinte, o custeio das despesas
com êsse Plano é feito com êsses créditos e outras
determinações da mesma lei, todos êles de ordem
financeira que o projeto virá alterar, se não
substancialmente, de maneira imperfeita e
inadequada.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Revigorou
o crédito mas não há metal sonante.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Se não há
metal sonante, não podemos onerar ainda mais as
nossas despesas com outras atribuições.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não,
porque correrá por conta dos dois cruzeiros por
tonelada.
O SR. SAULO RAMOS: – Assim, Sr.
Presidente, agradeço a colaboração do nobre
Senador Attílio Vivacqua e, ao mesmo tempo,
ressalto a afirmativa de Sua Excelência de que o
Senador Ivo d'Aquino esposava também a doutrina
de que o Senado pode legislar em matéria de
natureza financeira.
Quanto ao aparte com que me honrou o ViceLíder da Maioria, Senador Jefferson de Aguiar, não
posso contestá-lo, mas acho que tanto o Senado
como a Câmara podem legislar sôbre crédito
especial. Assim, não haveria como sobrecarregar o
Orçamento, pois se os projetos são idênticos, o
apresentado no Senado e o outro na Câmara por
certo haveria de ter a prevalência que teve; do
contrário
iríamos
onerar
tremendamente
o
Orçamento da República.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. SAULO RAMOS: – Com prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O Senador
Jefferson de Aguiar, no seu argumento quanto a
créditos, isto é, projetos criando despesas que
apareciam na Câmara, argumenta com o abuso.
Ora o Poder Legislativo tem em seu favor a
presunção de que exercerá, através de
seus representantes dignamente o seu mandato.
Não podemos argumentar com o abuso,
porque então, o abuso também seria argumento

contrário à própria competência da Câmara e do
Senado. A Câmara, representando partes mais
numerosas e também em maior contato com certas
exigências populares, poderia chegar a tôdas as
exorbitâncias. O argumento não é êsse, mas
precisamente o seguinte: desde que tenhamos
competência cumulativa para legislar sôbre a
matéria, a parte financeira e acessória, seja qual fôr
o seu volume. Essa a tese.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite o
nobre orador um contra aparte?
O SR. SAULO RAMOS: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Desejaria fazer uma referência sôbre a lição de
Benett Munro, um dos maiores constitucionalistas
americanos, que ensina e ministra que a
contenção do Constituinte se relaciona com a
dúvida que o povo tem contra a sabedoria dos
legisladores
e
com
relação
à
absoluta
desconfiança que tem com referência à criação
jurisprudencial.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Para isso, o
Presidente da República tem o direito dos vetos, que
só podem ser rejeitados por dois terços.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É dentro
do regime de pesos e medidas que estabelece o
equilíbrio legisferante do Congresso Nacional. Há
competência genérica dentro do princípio de um
dos artigos da Constituição e outro, que restringe a
competência a cada uma das Casas do Congresso
Nacional. Tão sòmente isso. O Senado Federal,
nesta
legislatura,
tem
aprovado
vários
pareceres, na Comissão de Constituição è
Justiça, pela inconstitucionalidade de proposições
que tais, quase por unanimidade, entendendo
que, realmente a iniciativa das leis que
importem matéria financeira, principal ou aces-
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sória, é privativa do Senhor Presidente da República
ou da Câmara dos Deputados. O nosso poder é
apenas revisor.
O SR. SAULO RAMOS: – O poder do
Presidente da República é mais amplo que o nosso,
porque é o poder do veto.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É o Poder
Executivo que tem a execução orçamentária na
atribuição específica na órbita de cada um dos
Poderes porque é o Poder Executivo que executa o
Orçamento e cumpre aquelas medidas que não são
inerentes ao poder que lhe foi outorgado pelo
Constituinte pela separação dos Poderes. A êle,
portanto, compete a iniciativa das leis de ordem
financeira.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Quero
acrescentar um esclarecimento. Disse o nobre
Senador Jefferson de Aguiar que, nesta Legislatura
tem sido rejeitados, por unanimidade, projetos da
mesma natureza do que se discute. É preciso notar
que grande parte de nossos colegas não têm feito
declaração de voto. Lembro, porém, o projeto do
eminente Senador Novaes Filho, que estabelece o
regime de emissões. Ou não se considera emissão
matéria financeira?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Emissão
é matéria fiduciária; não se aplica ao caso.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A Comissão de
Constituição e Justiça julgou êsse projeto
inconstitucional, dentro da tese de V. Ex.ª, e o
Plenário o aprovou. O argumento da Comissão de
Constituição e Justiça era o mesmo de V. Ex.ª, mas
o Plenário aprovou o projeto. Assim sendo, já temos
também, nesta legislatura, manifestação do Senado,
no sentido da tese.
O SR JEFFERSON DE AGUIAR: –
Aliás,
rejeitada
pela
Comissão
e
pelo
Plenário,
quando
foi
aprecia-

do o projeto do Senador Lino de Mattos, que abria
crédito de duzentos milhões de cruzeiros, contra
exclusivamente o voto de Vossa Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Vossa
Excelência não poderá dizer que foi contra meu voto,
porque não houve declaração de voto na ocasião.
Por outro lado, quando a matéria vai ser votada,
muitas vêzes, já existe a preocupação de resolver o
mérito da questão. Então, apesar dessa distinção
entre o mérito e a preliminar de constitucionalidade,
nossos colegas, embora estejam à altura de fazê-la
em geral preferem dar seu voto rejeitando a
proposição na fase preliminar da constitucionalidade.
Assim sendo, não se pode apurar por aí o
pensamento do Senado.
O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, para
terminar, depois de ouvir as opiniões dos dois
ilustres jurisconsultos que abrilhantaram meu
discurso com douta polêmica, quero ainda focalizar o
que afirma o ilustre Vice-Líder da Maioria, ao lembrar
que, por ocasião do revigoramento do plano do
carvão, o crédito específico para esse fim era de
sessenta milhões de cruzeiros.
O Govêrno Federal arrecada, por tonelada de
carvão extraída do subsolo catarinense, o royalty de
dois cruzeiros, que são aplicados em benefício da
exploração carbonífera. Nada mais justo, pois, Sr.
Presidente, Senhores Senadores, do que admitir no
Conselho Consultivo do Plano Nacional do Carvão
um representante do Sindicato dos Trabalhadores
Mineiros.
Não é um emprêgo que se cria, mesmo
porque o indicado para participar do Conselho
Consultivo talvez esteja no exercício de função
federal e isso não seria motivo, por tanto, para
acumular cargos e funções.
Sr. Presidente, meu apêlo é no sentido de que
seja aprovado o projeto de lei em discussão, que
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ampliará o Conselho Consultivo do Plano Nacional
do Carvão com a admissão de um dos mais
legítimos
representantes
dos
trabalhadores
mineiros, que em última instância representará
naquele Conselho os homens que trabalham pela
produção do carvão nacional. (Muito bem ! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Sr.
Presidente, o Projeto de Lei do Senado nº 10 é de
autoria do nobre Senador Irineu Bornhausen, da
União Democrática Nacional.
Substituto de S. Ex.ª, não estou, a par da
matéria, de que tomei conhecimento através do
avulso, nesta sessão. Quero, todavia, Sr. Presidente,
manifestar minha grande satisfação por ver tomarem
a defesa do projeto dois catarinenses ilustres, os
Senadores Francisco Gallotti e Saulo Ramos, ambos
pertencentes a agremiações diferentes da que
pertencemos, o nobre Senador Irineu Bornhausen e
eu.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O
SR.
BRASÍLIO
CELESTINO:
–
Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Lamento
estar em oposição a tão eminentes colegas,
sufragando tese constitucional em divergência com a
solicitação do ilustre Senador Irineu Bornhausen e
mantendo aqui o pronunciamento do ilustre Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, Senador Argemiro de
Figueiredo, meu colega de Comissão e eminente
companheiro de liderança da Maioria. Cumprindo os
misteres de Líder da Maioria e atento fixa e
equânimemente ao preceito constitucional é que sou
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

compelido a impedir a aprovação do projeto do
Senador
Irineu
Bornhausen
lamentando
sinceramente a ocorrência. Estou, no entanto,
cumprindo com exação o meu dever no Senado
Federal.
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Agradeço o
honroso aparte do Líder da Maioria.
Sr. Presidente, lendo o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça acêrca do projeto, verifiquei
que foram vencidas duas altas expressões jurídicas
da Casa: Senadores Milton Campos e Attílio
Vivacqua.
Julgo que o projeto de autoria do Senador
Irineu Bornhausen não fere frontalmente a
Constituição após os preciosos esclarecimentos que
ouvi através da palavra competente do representante
catarinense Senador Francisco Gallotti e dos
subsídios jurídicos e constitucionais que trouxe à
matéria o eminente Senador Attílio Vivacqua. Estou
fortalecido na minha convicção de que a matéria é
perfeitamente constitucional. Não envolve, como
disseram
tão
grandes
juristas,
matéria
exclusivamente financeira. Ficamos sabendo, Sr.
Presidente, que a remuneração prolabore de um
representante dos mineiros, na Comissão Executiva
do Plano do Carvão Nacional, não é paga com
recursos orçamentários e sim com fundos
específicos do Plano do Carvão Nacional.
Sr. Presidente, não podemos considerar
emprêgo público a função atribuída ao representante
dos mineiros na Comissão Executiva do Plano do
Carvão Nacional. É, portanto, perfeitamente
constitucional, havendo alguns ilustres Senadores
demonstrado precedentes votados pelo Senado e
aprovados, pela Comissão de Constituição, e
Justiça. O de autoria do Senador Irineu Bornhausen,
não envolve matéria financeira: é constitucional e
merece a aprovação do Plenário desta alta Casa do
Congresso. (Muito bem !)
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr.
Presidente, tenho em mãos o Parecer nº 216, de 3
de junho de 1959 sôbre o projeto e que assim
conclui:
«A criação de emprêgo, lugar ou função
remunerada, qualquer que seja o tipo ou volume do
pagamento, constitui matéria financeira, de vez que
tem reflexo na despesa pública».
Parece-me que a receita que sustenta o Plano
do Conselho do Carvão Nacional é fixa, sôbre a
produção. Se esta fôr de um milhão de toneladas, há
uma taxa sôbre ela que será a receita constituída
para o Plano do Carvão Nacional. Pretende-se
acrescentar ao Conselho Consultivo da Comissão
Executiva do Plano do Carvão Nacional um
representante dos trabalhadores nas indústrias de
extração de carvão. A providência, entretanto, em
nada afetará a despesa pública, onerando apenas a
despesa fixa do próprio Conselho, paga pela renda
do carvão.
Parece-me, assim, haver lapso na parte final
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
na qual o Relator afirma que a criação de
emprêgo, lugar ou função remunerada, qualquer
que seja o tipo ou volume do pagamento, tem
reflexo na despesa pública. Haveria êsse reflexo
se acrescentássemos à taxa fixa mais uma
percentagem de dois e um quarto, um oitavo
ou um décimo. Se, porém, não aumentamos essa
taxa, gastamos apenas o que está determinado
por lei.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O
eminente Senador Argemiro de Figueiredo
argumentou, de maneira pleonástica, entendendo
que o projeto era inconstitucional a pri__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ma face, tendo em vista os parágrafos 1º e 2º do art.
67 da Constituição, porque se criava emprêgo em
serviço existente, como também porque oneraria a
Receita Pública. A criação da taxa foi determinada
por lei; a arrecadação é feita por órgão autárquico e
sua aplicação depende da legitimidade da lei.
Evidentemente não se pode permitir que essa
arrecadação de taxa que importaria em remuneração
de serviço, seja dilapidada apenas porque tem essa
característica de taxa e não de imposto, Além disso,
a arrecadação importa em sobrecarga aos
produtores que exigem a apreciação de contas de
sua aplicação e só é legítima a aplicação quando
permitida por lei autêntica.
Por conseguinte, entendo absolutamente
procedente nos estritos têrmos do art. 167 da
Constituição, a conclusão da Comissão de
Constituição e Justiça. Ausente o nobre Senador
Argemiro de Figueiredo, estou até me excedendo na
defesa do parecer de S. Ex.ª em questão que me
parece modesta, sem grande importância. Devemos,
entretanto estar atentos ao princípio que a
proposição encerra e o parecer defende. Não vejo
como se argumentar, embora liberalmente, com a
infração do preceito estrito e restritivo da
Constituição Federal. Gostaria, pessoalmente de
defender a medida para atender aos representantes
dos trabalhadores que se integrariam no Conselho
Consultivo da Comissão Executiva do Plano do
Carvão Nacional. Estou porém, adstrito à
preceituação
constitucional
e
atento
ao
pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça. Não sou daqueles que sufragam a tese de
Charles Maurras, que entende que o homem público
democrático tem pavor de desagradar e por isso
corteja permanentemente o eleitor. Somos liberais e
em geral paternalistas em nossos pronunciamentos.
Damos
muito
e
não
nos
acautelamos
quanto
às
ressonâncias
dessas
liberali-
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dades que, em princípio, nada definem; mas, em
conseqüência
das
sucessivas
concessões,
importarão em gravame insuperável para o Tesouro
Nacional.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o
aparte do nobre Líder da Maioria, Senador Jefferson
de Aguiar.
Antes de passar à defesa do meu ponto de
vista, declaro ao nobre colega que, embora não
tomando para mim a frase do seu aparte relativa a
liberalidades e à questão de cortejar o eleitorado
nacional, da primeira vez em que representei o
Maranhão nesta Casa do Congresso, eu e o nobre
Senador Mem de Sá, fomos os únicos á votar contra
a aposentadoria integral, o que me custou séria
campanha política por parte do trabalhador nacional.
Não faço, portanto, a defesa desse ponto de, vista
em face de qualquer liberalidade política.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Ex.ª outro aparte? – (Assentimento do orador) –
Não afirmei que V. Ex.ª estivesse procedendo dessa
maneira, apenas transmiti a opinião de Charles
Maurras, citado no livro de Gaston Bouthould e
Caetano Mosca, «A Evolução das Idéias Políticas»,
obra prefaciada pelo eminente Senador Milton
Campos, de que o homem democrático, tem,
realmente, pavor de desagradar e incide em erros de
liberalismo, concessões, afagos, nos deferimentos
impensados. Isto, aliás, em nós latinos, é muito
comum, Costumo dizer que somos miseráveis
pródigos; damos tudo; não temos aquela filosofia
da formiga, mas sempre, a atitude das cigarras.
V. Ex.ª concluirá, dêste enunciado, que desejo
marcar meu pronunciamento e minha atitude
com uma contenção leal do meu temperamento,
que seria no sentido da concessão que ai está,
e, por predisposição pessoal, gostaria de
conceder o que pretende o projeto do nobre Se-

nador Irineu Bornhausen, tão bem definido, mas sem
razão, data venia, pelos ilustres colegas e diletos
amigos. E o que declaro a V. Ex.ª, para esclarecer
o aparte que dei, talvez de maneira infeliz,
sem expressar bem meu pensamento, marcando,
dentro dessa cordialidade que nos une um
pensamento em sentido oposto àquele que me
parece ter levado V. Ex.ª a positivar seu ponto
de vista.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço ao
nobre Senador os esclarecimentos prestados e
respeito profundamente sua opinião.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a Vossa Excelência.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Com relação à
despesa, reafirmo que não haverá, absolutamente,
aumente na despesa pública, mas sim um
pagamento do total da arrecadação dada ao
Conselho Consultivo da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional, para permitir o
pagamento de vinte mil cruzeiros anuais e, com
êstes vinte mil cruzeiros, incluir o representante dos
trabalhadores.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas V,
Ex.ª reconhece que há despesa.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Há despesa,
não acréscimo. Há reestruturação interna da taxa
global. Não há despesa excessiva.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É um
esfôrço de dialética.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Não
compreendo. Se V. Ex.ª tem um total arrecadado
com a taxa fixa de dois milhões de cruzeiros e
resolve, de comum acôrdo, melhor distribuir êsses
dois milhões de cruzeiros, dentro do Conselho,
sob forma que não ultrapasse a despesa de dois
milhões de cruzeiros, não há acréscimo; mas
uma redistribuição da despesa, para permitir a
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introdução de um representante dos trabalhadores.
Acresce que a questão tem um aspecto social.
Não sou jurista e, por isso, não discuto o lado jurídico
que V. Ex.ª tão bem defendeu, tendo outros se
manifestado em sentido contrário.
Não há acréscimo de despesas numa
aplicação de vinte mil cruzeiros anuais, para permitir
a introdução de um elemento das classes
trabalhadoras num órgão dos produtores de carvão.
Ora, um simples minuto em que êste trabalhador
possa estar no Conselho e, através de melhor
esclarecimento, evitar qualquer greve ou outra coisa,
representa milhões de cruzeiros para a economia
nacional.
Eu, que sou comerciante e gosto de ver as
coisas pelo lado econômico, sou obrigado a concluir
que, se tivesse de votar a despesa de vinte mil
cruzeiros, para evitar, amanhã, o prejuízo de milhões
de cruzeiros, o faria com muito prazer.
Se estivesse realmente convencido de que
esta medida seria um acréscimo de despesa, agiria
de outra maneira. Estou, porém, convencido de que
não há aumento de despesa, trata-se de
reestruturação dentro de um total já definido por lei.
Pelo lado social, e não havendo acréscimo de
despesa, considero justa a medida.
O SR. SAULO RAMOS: – V. Ex.ª tem razão.
A presença de um representante do Sindicato
no Conselho Consultivo do Plano do Carvão
favorece maior harmonia entre o capital e o trabalho.
Estou de acôrdo com V. Ex.ª em que não
haverá aumento de despesa. Se o Plano dispõe
de determinada dotação, será simplesmente
reestruturação interna. Acresce que cada tonelada
de carvão extraída do subsolo rende para o Plano a
taxa de dois cruzeiros. Produzimos, em média,
um milhão de toneladas anualmente. Julgando
a medida cabível, espero que o Senado apóie

o projeto, e, em nome do Estado de Santa Catarina,
agradeço a Vossa Excelência o haver-se
manifestado a favor da proposição da autoria de um
catarinense, o Senador Irineu Bornhausen.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o
aparte de Vossa Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Peço a V.
Ex.ª permissão para um aparte.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Ouvirei V. Ex.ª
com prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Em
primeiro lugar, e louvando a proposição, ninguém
discute sua procedência, O que se analisa é a
questão pertinente à iniciativa do projeto, que,
pelo art. 67, parágrafos 1º e 2º da Constituição
de 18 de setembro de 1946, é da atribuição
exclusiva do Presidente da República e da Câmara
dos Deputados Tollitur quaestio! Em seguida,
discute-se se a inclusão do novo conselheiro
importa aumento de despesa, Diz V. Ex.ª que
não há aumento de despesas, mas, sim, diluição,
contudo, se, por exemplo, V, Ex.ª, tem no bôlso
dez mil cruzeiros e dispende quatro mil por
mês, o saldo será de seis mil. Mas se passar
a gastar 6, evidentemente o saldo será
menor.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Posso
restringir as despesas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª
não está argumentando de maneira lógica, mas, data
venia, com um sofisma que lhe daria perfeita
categoria para discutir com eminente sofista que
demonstrou que a flecha disparada por um arco tem
a mesma velocidade da tartaruga. Ora, se V.
Ex.ª diz que há dois conselheiros que ganham Cr$
20.000 00 por mês e inclui um outro, passam
os três a ganhar Cr$ 60.000,00, aumentando
evidentemente a despesa, embora a dispo-
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nibilidade orçamentária seja a mesma. Não se altera,
mas o saldo em decorrência dessa inclusão é
imediatamente inferior, por que foi aumentada a
despesa.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, mas pondero que todos os anos
votamos o orçamento e o Govêrno, depois inclui no
Plano de Economia várias verbas que votamos, faz
outras despesas e, no fim do ano, pede um crédito.
Ora, é um enquadramento do orçamento. Admitamos
que o Govêrno tenha disponibilidades, por exemplo,
para gastar Cr$ 100.000,00, e resolva gastar
apenas Cr$ 60.000,00 ou Cr$ 70.000,00, aplica o
restante noutros fins e depois pede crédito
justificativo dessa despesa. V. Ex.ª não pode impedir
que a Comissão Consultiva do Plano receba o que
lhe cabe, por fôrça de lei, da produção de carvão. Se
ela se enquadra nessa verba, não traz acréscimo
algum à despesa. Há acréscimo no Conselho, mas
não na taxa que lhe corresponde e de que dispõe
para funcionar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Evidentemente V. Ex.ª sabe que ela tem receita
específica, através de taxa legal; se há aumento de
despesa, a matéria é financeira.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, mas nesse ponto, infelizmente,
não podemos concordar.
Antes de encerrar as minhas considerações,
desejo declarar que também sou daqueles que
julgam que o Senado deve ter a iniciativa em matéria
de natureza financeira, Estou de acôrdo com os
pontos de vista expostos, não de hoje, mas de
muitos anos, pelo Senador Attílio Vivacqua. Espero
que algum dia o Senado possa mudar de orientação,
oficialmente.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite
V.
Ex.ª
um
aparte?
–
(Assentimento
do
orador)
–
Pon-

tes de Miranda, Temístocles Cavalcanti e Carlos
Maximiliano, comentando o art. 67 da Constituição,
entendem que a matéria é restritiva, não merece
louvores; mas se submetem ao imperativo do
preceito constitucional.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Respeito o
preceito constitucional, o ponto de vista dos juristas,
quer a favor, quer contra; todavia, embora não seja
jurista, tenho a minha opinião. Acho que o Senado
não deve abandonar suas prerrogativas. Os
Senadores que tiverem elaborado projetos que
encerrem matéria financeira, não devem ficar
impedidos de o apresentarem à deliberação de seus
colegas, já que a Câmara não o está.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas atrita
com a Constituição.
O SR. MENDONÇA CLARK: – Não discuto o
aspecto jurídico com V. Ex.ª porque reconheço que
não estou habilitado para tanto. Tenho, contudo,
ponto de vista firmado. (Muito bem! Muito bem !)
O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem) (*): – Sr.
Presidente, o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça é da lavra do Senador Argemiro de
Figueiredo, Líder do Partido Trabalhista Brasileiro,
nesta Casa. Estando ausente S. Ex.ª, em virtude de
viagem que acaba de empreender ao seu Estado
natal, por ordem de substituição da Vice-Liderança,
desde segunda-feira, ocupo o seu lugar e,
justamente por isso, é que pedi a palavra pela
ordem.
Desejo apenas esclarecer que a minha
interferência nos debates quanto ao aspecto da
constitucionalidade da matéria, nada tem que ver
com o partido. É questão aberta e cada nobre
membro da Bancada do Partido Trabalhista Braleiro
de acôrdo com a sua consciência, com a sua
convicção po__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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derá votar. Sou mesmo daqueles que reagem
contra tais limitações ela Constituição ao papel do
Senado.
Êsse, Senhor Presidente, o motivo pelo
qual pedi a palavra, pela ordem, tão sòmente
para esclarecer a posição da Vice-Liderança
em exercício, durante a discussão da matéria
ora submetida a apreciação do Senado.
(Muito bem).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
nobre
Senador não levantou Questão de Ordem;
apenas
antecipou
o
seu
voto,
como
Líder em exercício do Partido Trabalhista
Brasileiro.
O SR. VIVALDO LIMA: – Falei pela ordem
para fazer uma declaração ao Plenário e,
especialmente, aos nobres companheiros de minha
Bancada.
Obrigado a V. Ex.ª Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Senhores Senadores que aprovam
o
parecer
da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
João Villasbôas.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o parecer. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram o parecer e levantar-se os que o
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor seis Senhores Senadores, e
contra, quatorze.
Não há número. Vai-se proceder à chamada.
O Senador ao ser chamado, dirá sim se votar
a favor do parecer, não se votar contra.

Está reunida, neste momento, a Comissão de
Educação e Cultura. Nos têrmos do Regimento,
serão tomados os votos dos Senadores que a
compõem.
Procede-se à chamada.
Respondem «não» os Senhores Senadores:
Victorino Freire.
Mendonça Clark.
Fernandes Távora.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Attílio Vivacqua.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Milton Campos.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasíllo Celestino. (16).
Respondem «sim» os Senhores Senadores:
Vivaldo Lima.
Eugênio de Barros.
Silvestre Péricles.
Heribaldo Vieira.
Jefferson de Aguiar.
Lima Guimarães.
Taciano de Mello. (7).
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos
os nomes dos Senhores Senadores cujos votos
foram colhidos na Comissão de Educação e
Cultura:
Votaram «não» os Senhores Senadores:
Paulo Fernandes.
Padre Calazans.
Mem de Sá.
Reginaldo Fernandes.
Jarbas Maranhão. (5).
Votou «sim» o Senhor Senador:
Mourão Vieira. (1).
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O SR. PRESIDENTE: – Computados êstes
votos aos já tomados em Plenário verifica-se o
seguinte resultado: votaram «sim» 8 Senhores
Senadores e «não», 21 Senhores Senadores.
Continua a falta de número, motivo por que a
votação fica adiada para a próxima sessão.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Não há oradores inscritos para esta
oportunidade. (Pausa).
O Sr. Senador Jarbas Maranhão enviou à
Mesa discurso a fim de ser publicado na forma do
disposto no art, 201, parágrafo 2º, do Regimento
Interno.
S. Ex.ª será atendido.
DISCURSO SUPRA REFERIDO

O povo que mudou os homens em 1958,
através do voto, êsse mesmo povo, conduzido pelo
desespêro, poderá vir a descrer da eficácia ou
capacidade do regime democrático, aceitando e
aplaudindo até soluções extra-legais.
Os líderes do PSD percebem que, num
instante como o que agora atravessa a Nação, seria
absurdo permanecerem na condição de simples
espectadores, como qualquer protelação a respeito
da sucessão presidencial só poderia ser nociva tanto
aos interêsses do partido como aos próprios
interêsses do regime.
Vai saindo assim, a agremiação pessedista da
estranha situação em que se encontrava: situação de
uni partido majoritário que tendo eleito o atual
Presidente da República, não apresentou ainda em
definitivo, o nome capaz de sensibilizar uma opinião
pública traumatizada pela inquietante elevação do
custo de vida.
Como quer que seja está o partido integrandose, sem vacilações, naquela realidade que o
problema da sucessão presidencial encarna
e aviva.
E dessa forma, sozinho, com os aliados
que tem, ou dividindo as responsabilidades do
poder numa mais ampla conjugação de fôrças
partidárias, procura o P.S.D. encontrar o quanto
antes com a exata compreensão da hora
que vivemos a fórmula justa, que afirme a
democracia brasileira como regime que resolve as
necessidades e atende às aspirações de progresso
do povo.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:

Nesse momento de ásperas dificuldades para
a vida do povo brasileiro, os partidos políticos não
têm como se sentirem vinculados a outros
compromissos que não os dos superiores interêsses
do País.
Em relação ao PSD deve saber conduzir-se
como soube fazê-lo em 1955; com energia, com
vitalidade, com decisão diante da crise, lutando,
como lutou, na defesa de princípios democráticos e
de um programa de desenvolvimento econômico
dentro das aspirações brasileiras.
A crise social que se aprofunda caracteriza
nitidamente uma fase pré-revolucionária.
Em horas como as que estamos vivendo, não
é de se tratar simplesmente da conquista do Poder
para êste ou aquêle partido político.
A hora exige não apenas um candidato mas
uma bandeira. Uma programação capaz de
reacender a confiança na alma do povo brasileiro.
ORDEM DO DIA
A fome, o desemprêgo e o subemprêgo, tôdas
as vicissitudes por que passa o povo, levaram-no,
1 – Continuação da votação, em apreciação
nas eleições de 1958 a modificar os quadros preliminar da constitucionalidade, nos termos
políticos dirigentes, em vários Estados da do
art.
265
do
Regimento
Interno,
do
Federação.
Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959,
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que altera a constituição do Conselho Consultivo da
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional
(apresentado pelo Sr. Senador Irineu Bornhausen),
tendo Pareceres ns. 141 e 216, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade.
2 – Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 1959, que aprova o Protocolo
para o contrôle internacional de drogas não incluídas
na convenção de 1931, emendada em 1946 (em
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c,
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento
nº. 169-59, do Sr. Senador Jefferson de Aguiar,
aprovado na sessão de 15 do mês em curso),
dependente de pareceres das Comissões;
– de Constituição e Justiça; e
– de Relações Exteriores.

3 – Discussão única da Redação Final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 1958, que concede o
auxílio de Cr$ 800.000,00 à Casa do Estudante
do Brasil, para amortização de sua dívida
com o Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos
Comerciários
(redação
oferecida
pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 222,
de 1959).
4 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 12, de 1959, que aposenta, a pedido, Luiz Gomes
de Carvalho, Chefe da Portaria do Senado Federal,
Padrão PL-7 (projeto de autoria da Comissão
Diretora).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas e 15
minutos.

48ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 18 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MULHER, CUNHA MELLO E GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Litro de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.

acham-se

Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Santo Ramos.
Brasílio Celestino.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (50).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 50 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 2º,
procede à leitura da Ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
– Da Câmara dos Deputados solicitando a
designação de um Senador para acompanhar o
debate oferecido às emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 127, de 1957, que dispõe sôbre
a entrega de cotas rodoviárias destinadas aos
municípios dos Estados, na parte referente à
tributação de lubrificantes e combustíveis líquidos.
– Do Comandante do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, convidando os Senhores Senadores a
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assistirem às solenidades comemorativas do
aniversário daquela Corporação, no dia 2 de julho
próximo.
– Do Sr. Ministro Presidente do Supremo
Tribunal Federal, nº G-159, de 1959, do seguinte
teor:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Rio de Janeiro, D.F., 17 de junho de 1959.
Nº G-159-59.
Sr. Presidente:
Em resposta ao Ofício nº 289, de 16 do
corrente, tenho a honra de informar a V. Exa. o
seguinte:
Submetido o ofício ao Tribunal, ficou decidido
que a deliberação nêle aludida, apesar de não
tomada em pleito e com as formalidades daí
derivadas, inclui-se, por sua extensão e significado,
na previsão do art. 64 da Constituição Federal,
divergindo o Ministro Presidente.
A resposta do segundo item se torna
prejudicada.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa.
os protestos de elevado aprêço e consideração. –
Orosimbo Nonato, Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça, para
anexação ao Projeto de Resolução nº 19, de 1958,
juntamente com o Requerimento nº 151, de 1959.

a propósito do montante das despesas e do volume
de serviço executado no Estado do Ceará, até
30 de setembro de 1958, nas obras de emergência
de combate às sêcas e de assistência aos
flagelados.
2. Em anexo, transmito a Vossa Excelência
as extensas informações coligidas junto aos
órgãos que atuaram na execução daquelas
obras, cujo teor, segundo espero, dará cabal
satisfação ao nobre Senador autor do Requerimento
em aprêço.
3. Esclareço, que o "dossier" apenso
inclui dados estatísticos e esclarecimentos
complementares,
levantados
não
só
pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas,
mas também pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, e Departamento Nacional de
Estradas-de-Ferro, além do Grupamento de
Engenharia do Exército, cujos batalhões rodoviários
e ferroviários colaboraram naquelas atividades.
Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. as
expressões do meu elevado aprêço e distinta
consideração. – Lúcio Meira.
PARECERES
NS. 224 E 225, DE 1959
Nº 224, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1956, que
Aviso
suprime a letra "a" do art. 6º da Lei nº 86, de 8 de
setembro de 1947, (estabelece medidas face à
– Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, assistência econômica à borracha natural brasileira,
corno segue:
e dá outras providências.
Aviso nº 151-GM – 16 de junho de 1959.
Senhor Primeiro Secretário.
Relator: Sr. Gomes de Oliveira.
Tenho a honra de acusar recebimento
O Projeto de Lei nº 29, de 1958, da autoria
do Ofício nº 572, de 17 de novembro do ano do nobre Senador Cunha Mello, que reestrutura
findo, em que V. Exa, solicitou o pronunciamento a Comissão Executiva de Defesa da Borracha,
dêste Ministério sôbre os quesitos formulados já foi estudado pela Comissão de Justiça,
pelo Sr. Senador Fernandes Távora, em seu que o aprovou, com parecer por nós emitido.
Requerimento de Informações nº 418 58, No
Plenário,
porém,
por
iniciativa
do
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nobre Senador Juracy Magalhães, resolveu-se que
voltasse êle ao nosso estudo, em reexame,
conjuntamente com o Projeto de Lei nº 1.081-C, de
1956, oriundo da Câmara dos Deputados, que se
refere à mesma matéria de que trata o Projeto nº 29,
acima aludido.
O Projeto nº 29, de 1956, é um trabalho
completo e sistematizado de reestruturação da
legislação referente à defesa da borracha nacional,
como
dissemos,
sendo
evidentemente
desaconselhável a desarticulação de qualquer das
suas peças, que constituem um todo harmônico de
medidas precisas e objetivas. Sôbre êle, mantemos,
na integra, o parecer que emitimos.
O Projeto de Lei nº 1.081-C, da Câmara dos
Deputados, apesar de se referir à Lei nº 86, de 8 de
setembro de 1947, que estabelece medidas de
assistência econômica à borracha natural brasileira,
consta apenas de um artigo sôbre o assunto, ou
seja, manda revogar ou suprimir, daquela lei, o
disposto na letra a do art. 6º.
Examinando-se êsse projeto de lei da Câmara,
em face do prefalado projeto do Senado, verifica-se
que, o primeiro pleiteia a supres-são da alínea a do
art. 6º da Lei nº 86, enquanto o último dá a essa
alínea redação diferente. Vamos equacionar o
problema para melhor fixação do parecer da
Comissão de Justiça. O art. 6º da Lei 86 assim
dispõe, na letra a, referida em ambos os projetos de
lei sob nosso exame:
"a) Assegurar, por intermédio do Banco de
Crédito da Borracha S.A., a manutenção dos
estoques de borracha nos centros industriais, em
qualidade e quantidade suficientes para garantir o
pleno
funcionamento
dos
estabelecimentos
manufatureiros".
Como se sabe, o disposto acima refere se a
uma das atribuições da Comissão Executiva de
Defesa da Borracha.
O
projeto
de
lei
da
Câmara,
como
se
disse,
suprime
êsse
texto,

e o seu ilustre autor, o nobre Deputado João
Menezes, justifica com brilho e argumentos incisivos
a supressão que pleiteia.
A manutenção obrigatória dos estoques de
borracha nos centros industriais do País, tem,
realmente, graves inconvenientes, como acentua o
ilustre Deputado. Atrofia o movimento do Banco da
Borracha, que vê paralisado o seu capital circulante,
investido nos estoques, obrigatòriamente mantidos
nos mercados manufatureiros. Por outro lado, a
prevalecer o critério, teríamos de estabelecer
também, como proteção às indústrias locais, a
obrigação de se manterem estoques de outros
produtos nacionais, como o algodão, o trigo, o.
cacau, em todos os centros de indústria do País, que
utilizam e empregam êsses produtos em suas
atividades e trabalhos. Mesmo com êsses
inconvenientes a verdade é que, a manutenção
dos estoques de borracha nos centros industriais,
vem sendo o sistema adotado no Brasil
desde a vigência da Lei 86, ou seja, desde janeiro
de 1947. Isso significa que é de receiar uma
grave perturbação na indústria manufatureira da
borracha, disseminada por vários Estados da
Federação, se, de um golpe, suprimirmos a
obrigatoriedade da manutenção dos estoques de
borracha natural, estabelecida na prefalada alínea a
do art. 6º da Lei 86.
As leis não devem nascer dos gabinetes,
por melhores que sejam. Precisam se ajustar
às realidades sociais e econômicas, aperfeiçoando
métodos,
reformando
praxes,
aprimorando
relações, através de etapas razoáveis, que se
sucedam sem os embaraços e desequilíbrios
do costume vigorante na vida comercial e industrial
do País.
Por isso, nos inclinamos à adoção do critério
estabelecido no projeto do Senado, que, sem
suprimir o texto consubstanciado na alínea a do art.
6º da Lei 86, altera a sua redação em têrmos
razoáveis.
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A letra a do citado art. 6º ficaria assim
redigida:
"a) estudar o mercado da borracha e elaborar os
programas de consumo interno da goma elástica de
qualquer tipo, origem ou procedência, a fim de
assegurar, por intermédio do Banco de Crédito da
Amazônia B. A., o suprimento em qualidade e
quantidade adequadas ao funcionamento normal do
parque manufatureiro de artefatos dessa matéria-prima".
Como se vê, ao invés de extinguir, de um
golpe, bruscamente, os estoques dos centros
industriais, suprimindo o texto vigente do art. 6º da
Lei 86, o projeto do Senado é mais racional e
prudente, outorgando à Comissão de Defesa da
Borracha os poderes necessários para regulamentar
a matéria, conciliando os interêsses da defesa da
borracha com os interêsses dos industriais que lidam
com essa matéria-prima. Se o projeto da Câmara
desobriga a Comissão do dever de manter os
estoques nos centros industriais, sem atender às
dificuldades e embaraços que, a êstes, a medida
poderia ocasionar, o projeto do Senado manda que a
Comissão normalize e regulamente a matéria, a fim
de assegurar, sem prejuízos do Banco, o suprimento
em qualidade e quantidade adequadas ao
funcionamento normal do parque manufatureiro. É,
assim, mais racional e prudente.
Isso pôsto, entendemos que os Projetos nº 29,
de 1956, e 1.081-C, do mesmo ano, não colidem
com nenhum texto ou principio da Constituição e do
regime; mas, o primeiro merece a nossa preferência,
de vez que institui uma medida de defesa à borracha
nacional, sem estorvar a marcha e o progresso da
indústria manufatureira.
Opinamos, assim, pela aprovação do Projeto de
Lei nº 29, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.081-C.
É o nosso parecer.
Sala
das
Comissões,
em
30
de abril de 1957. – Cunha Mello, Pre-

sidente. – Argemiro de Figueiredo, Relator. – Lourival
Fontes. – Lima Guimarães. – Lineu Prestes. – Daniel
Krieger. – Gilberto Marinho.
Nº 225, DE 1959
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 295, de 1856.
Relator: Sr. Gomes de Oliveira.
1. – A letra a do art. 6º da Lei nº 86, de 8 de
setembro de 1947, que o projeto visa suprimir, entre
as atribuições da Comissão Executiva de Defesa da
Borracha, diz o seguinte:
"Assegurar, por intermédio do Banco de
Crédito da Borracha S. A. a manutenção dos
estoques de borracha nos centros industriais em
quantidade e qualidade suficientes para garantir o
pleno
funcionamento
dos
estabelecimentos
manufatureiros".
O projeto funda-se em que esta letra do art.
86, cria demasiado ônus para a economia da
borracha, através do Banco referido.
A manutenção de estoques nos centros
industriais, requer capital, que ali fica imobilizado, à
espera de compra da borracha, pelos interessados.
Não pareceu razoável nem justo que, em
beneficio da indústria, o produtor fique sujeito a ônus
dessa natureza, quando é certo que em nenhum
outro setor industrial como o do algodão, do cacau,
do trigo, isso não se verifica.
2.– Em vez, porém, de suprimir "tout court"
êsse item do art. 86, o Projeto nº 29, de 1956, de
autoria do nobre Senador Cunha Mello, deu-lhe outra
redação, nos seguintes têrmos:
"a) estudar o mercado da borracha e elaborar
os programas de consumo interno de goma elástica
de qualquer tipo, origem ou procedência, a
fim de assegurar, por intermédio do Banco
de Crédito da Borracha S. A. o suprimento com
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quantidade
e
qualidade
adequadas
ao
funcionamento do parque manufatureiro de artefatos
dessa matéria-prima".
Como se vê, suprimiu-se daqui a obrigação
expressa de o Banco manter estoques nos centros
industriais, sem contudo eximi-lo da atribuição de
zelar pelo suprimento de borracha aos parques
manufatureiros, sem manutenção de estoques, mas
estudar o mercado da borracha e elaborar os
programas de consumo interno.
Pareceu à Comissão de Justiça, através do
brilhante parecer do Senador Argemiro de
Figueiredo, que o projeto Cunha Mello, já aprovado
no Senado, e ora em tramitação na Câmara,
atenderá suficientemente aos interêsses da indústria
sem que seja preciso estabelecer a manutenção dos
estoques à disposição dela.
3. É inegável que procedem as razões
alegadas contra o atual texto da letra a do art. 6º da
Lei nº 86, referida.
Inegável é também que o projeto Cunha Mello,
de nº 28, de 1956, na alínea, a do art. 1º acima
transcrito, atende, dentro do razoável, aos objetivos
que a lei vigente teve em vista, quanto à atenção do
Banco, para as necessidades de goma elástica pelas
indústrias. Preferível pois é ficar com o texto do
projeto Cunha Mello.
4. Somos assim pela rejeição do projeto.
Juntamos ao processo o avulso do projeto do
Senador por Amazonas.
Sala das Comissões, em 5 de agôsto de 1957.
– Juracy Magalhdes, Presidente. – Carlos Gomes de
Oliveira, Relator. – Carlos Lindenberg. – Alencastro
Guimarães.

A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
nº 11, de 1958, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna, Relator. –
Afonso Arinos. – Sebastião Archer.
ANEXO AO PARECER
Nº 228, DE 1959
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1958,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado à
conclusão do Centro Educacional de Maceió,
Estado de Alagoas.
EMENDAS
Nº 1
À ementa (Emenda nº 1).
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 37.500.000.00, destinado à aquisição.
conclusão, adaptação, ampliação ou reforma de
prédios para sede de várias entidades nos Estados
do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e
Sabia".
Nº 2

Ao art. 1º (Emendas ns. 1, 2 e 3 de Plenário).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
Redação Final das emendas do Senado ao crédito especial de Cr$ 37.500.000.00 (trinta e
Projeto de Lei da Cântara nº 11, de 1958.
sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) destinado
Relator: Sr. Ary Vianna.
à aquisição, conclusão, adaptação, ampliação ou
PARECER
Nº 228, DE 1959
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reforma de prédios para sede das entidades abaixo
especificadas:
– Centro Educacional de Maceió, Estado de
Alagoas – Cr$ 20.000.000;
– Faculdade de Odontologia de Pernambuco,
mantida pela Sociedade Civil Faculdade de
Odontologia de Pernambuco – Cr$ 5.000.000,00;
– Colégio Nóbrega, de Recife, Estado de
Pernambuco – Cruzeiros 1.000.000 00;
– Ginásio Santo Amaro, na Cidade de Santo
Amaro, Estado da Bahia – Cr$ 1.000.000,00;
– Sociedade Escolas e Ambulatórios São
José, à Rua São João nº 3, Bairro do Roca, Natal –
Rio Grande do Norte – Cruzeiros 1.000.000,00;
– Escola de Filosofia do Rio G. do Norte – Cr$
1.500.000,00;
– Associação dos Ex-Combatentes do Rio
Grande do Norte – Cr$ 1.000.000,00;
– Clínica Pedagógica "Heitor Carrilho", de
Natal, Rio Grande do Norte – Cr$ 2.000.000,00;
– Ginásio São Luís, de Natal, Rio Grande do
Norte – Cruzeiros 5.000.000,00.
PARECER
Nº 227, DE 1959
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1958.
Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
nº 107, de 1958, de iniciativa da Câmara dos
Deputados, esclarecendo que a de nº 1, oferecida
pela Comissão, teve como objetivo o enquadramento
da matéria constante das Emendas ns. 1 e 3 de
Plenário e na de nº 2, se preferiu criar um novo artigo
ao invés de uni parágrafo ao art. 1º, para melhor
atender à técnica legislativa.
Salas das Comissões, em 16 de junho de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Sebastião Archer.

ANEXO AO PARECER
Nº 227, DE 1959
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1958, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
3.000.000,00, como auxilio à biblioteca da
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade
do Brasil.
EMENDAS
Nº1
Ao projeto (Emenda de Redação).
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cruzeiros 6.500.000.00 como auxilio às
bibliotecas da Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil, da Escola Agrícola da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no
Estado de São Paulo e da Universidade Rural de
Pernambuco".
Nº 2
Ao projeto (Emendas ns. 1 e 3 de Plenário).
Acrescente-se, como 2º, o seguinte artigo:
"Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 3.500.000 00 (três milhões e
quinhentos mil cruzeiros) como auxilio às
seguintes entidades:
– Biblioteca da Escola Agrícola da Pontificia
Universidade Católica de Campinas, no Estado de
São Paulo – 2.000.000,00;
– Biblioteca da Universidade Rural de
Pernambuco – Cruzeiros 1.500.000,00.
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PARECER
Nº 228, DE 1959

PARECER
Nº 229, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 187,
de 1958.

Redação para segunda discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 26, de 1956.

Relator: Sr. Sebastião Archer.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Lei nº 187, de 1958, originário
da Câmara dos Deputados, considerando como de
redação a emenda oferecida pela Comissão de
Serviço Público Civil.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1959.
– Mourão, Vieira, Presidente. – Sebastião Archer,
Relator. – Afonso Arinos. – Ary Vianna.

Relator: Sr. Ary Viana.
A Comissão apresenta a redação para
segunda discussão (fl. anexa) do Projeto de Lei nº
26, de 1956, de iniciativa do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna, Relator. –
Afonso Arinos. – Sebastião Archer.

ANEXO AO PARECER
Nº 228, DE 1959

ANEXO AO PARECER
Nº 229, DE 1959

Redação para segunda discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 26, de 1956, que altera o art.
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 221, do Código de Processo Penal (Decreto-lei nº
187, de 1958, que institui concurso de títulos para 3.689, de 3 de outubro de 1941).
provimento dos cargos de médico do Quadro do
O Congresso Nacional decreta:
Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, no
Art. 1º O art. 221 (caput) do Código de
Estado da Paraíba.
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
O Congresso Nacional decreta:
outubro de 1941), alterado pela Lei nº 1.907, de 17
Art. 1º É instituído concurso de títulos para de outubro de 1953, passa a ter a seguinte redação:
preenchimento efetivo dos cargos de médico do
"Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da
Quadro do Hospital Alcides Carneiro, sediado em República, os Senadores e Deputados Federais, os
Campina Grande, no Estado da Paraíba.
Ministros de Estado, os Governadores de Estados e
Art. 2º O Instituto de Previdência e Assistência Territórios, os Secretários de Estado, os Prefeitos do
dos Servidores do Estado, pelo seu órgão Distrito Federal e dos Municípios, os Deputados às
competente, baixará instruções, no prazo máximo de Assembléias Legislativas Estaduais, os Membros do
60 (sessenta) dias, fixando normas para a realização Poder Judiciário, os Ministros e Juízes. dos Tribunais de
do referido concurso.
Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local,
publicação, revogadas as disposições em contrário. dia e hora prèviamente ajustados entre êles e o Juiz".
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua da sua Capital – Município Federal. Daí a
publicação, revogadas as disposições em contrário. decorrência
insuperável
de
modificações
terminológicas em vários textos constitucionais, que
PARECER
o projeto consagra e efetiva.
Nº 230, DE 1959
A legislação pertinente ao Município Federal
será elaborada pelo Senado Federal, mantendo-se a
Da Comissão Especial incumbida de emitir nomeação do Prefeito pelo Presidente da República,
parecer sôbre o Projeto de Emenda Constitucional nº demissível ad nutum e, para a nomeação, com
1, de 1959, que dispõe sôbre a organização político- assentimento do Senado.
O § 3º do art. 26 reproduz o texto da Emenda
administrativa e judiciária da futura Capital da
Constitucional nº 1, de 28 de dezembro de 1950, que
República.
passa a integrar, na reprodução literal do texto, a
Relator: Sr. Jejferson de Aguiar.
nova redação do art. 26, da Constituição Federal.
A Emenda Constitucional nº 1, foi apresentada
Atribuiram-se ao Município Federal os
ao Senado Federal, com fundamento no art. 217, da impostos e taxas deferidos pela Constituição Federal
Constituição Federal, que prevê e admite a reforma aos Estados e Municípios, numa concentração
constitucional.
financeira indispensável aos encargos da Capital da
A emenda foi subscrita por 41 Senadores, República, conforme partilha tributária preconizada
ultrapassando, assim, o número exigido pelo art. nos arts. 19 e 29 consoante já estava estabelecido
217, § 1º, da Constituição Federal, e art. 357, do no § 4º do art. 28 da lei maior.
Regimento Interno do Senado Federal, para que
Restringiu-se o campo eleitoral e político, no
fôsse considerada proposta e passível de tramitação Município Federal, aos embates concernentes às
nesta Casa do Congresso Nacional.
eleições para Presidente e Vice-Presidente da
O projeto modifica o texto constitucional, República, como medida adequada ao estabelecimento
procurando dar solução a problemas jurídico- do clima de tranqüilidade, segurança e de trabalho que
constitucionais que defluem da transferência da deverá reinar no território do Município Federal. Os
Capital da República para o planalto central, em Interêsses de candidatos aos vários cargos eletivos
obediência ao texto expresso do art. 4º do Ato das consagrados na Constituição, no território do Município
Disposições Constitucionais Transitórias.
Federal, transtornariam aquêle ambiente neutral e
Incide a reforma constitucional pretendida sôbre propiciariam lutas, divergências e o patrocínio de
os parágrafos 1º e 2º do art. 1º, arts, 25, 26, 60, 63 e lnterêsses – nem sempre louváveis – de interêsses
110, parágrafo único do art. 112, 114, 4 16, e 159, além individuais ou de grupos em colisão com os mais
da supressão e substituição de expressões (Distrito salutares princípios e que a emenda acolheu, no sentido
Federal e Município Federal) nos arts. 15, § 2º, 27, 30, do bem-estar social, tendo como fulcro a sede do
31, 32, 56, 58, ê 1º, 101, I, letras c, d e f, 111, 127, 171, Govêrno, no exercício permanente dos poderes da
183 e 201, da Constituição Federal.
República.
Adotou a Comissão Mista, terminologia diversa da
A nova redação adotada para o art. 60
tradicional no nosso direito para consagrar a entidade de resultou da adoção da denominação de Município
direito público interno que integrará a União e será sede Federal para o território-sede do Govêrno,
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por isso que deveriam ser extirpadas do seu contexto
as expressões relacionadas com o "Distrito Federal".
O Tribunal Superior Eleitoral terá nova
organização, com a alteração do art. 110, que se
consubstancia no seguinte:
a) o Supremo Tribunal Federal passará a ter
três representantes no Tribunal Superior Eleitoral,
em lugar de dois dêles, como no preceito vigente;
b) os três Ministros do Supremo Tribunal
Federal exercerão as funções de Presidente, VicePresidente e Corregedor;
c) cria-se Corregedoria, exercida por um
Ministro do Supremo Tribunal Federal, cabendo-lhe
jurisdição correicional sôbre todos os Tribunais
Regionais, na forma em que a lei e o Regimento
Interno prescreverem;
d) eliminação, por conseguinte, da alínea c do
art. 110, que assegurava ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal (Município Federal) a indicação de
um dos seus Desembargadores para integrar o
Tribunal Superior Eleitoral;
e) o parágrafo único do art. 110 é substituído
por dois parágrafos:
1º prevendo a eleição do Presidente, VicePresidente e Corregedor dentre os três Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
2º permitindo o desaforamento de processos
de apuração de eleições pelos Tribunais Regionais
Eleitorais, na iminência de grave perturbação no
funcionamento
dos
órgãos
representativos,
judiciários ou eleitorais.
Ao parágrafo único do art. 112, aditou-se a
eleição do Corregedor, também criado nos Tribunais
Regionais Eleitorais, numa salutar inovação, em face
do interêsse maior da coletividade brasileira em
prover medidas legais para a realização e apuração
de eleições livres.
Ao § 16 do art. 141, foi acrescentada restrição
à propriedade e à ordem econômica e social no ter-

ritório do Município Federal, para que seja
preservada a sua destinação de sede dos Poderes
da República. As intenções que nortearam o
constituinte na determinação de transferência da
Capital da República não poderiam ficar ao alvedrio
de reivindicações individuais em detrimento dos
direitos inconspurgáveis da coletividade, sob a égide
do bem comum, eis que, na forma do art. 147, além
do seu uso estar condicionado ao bem-estar social,
na entidade que se cria e organiza, mais ênfase se
deve dar à prevalência dos direitos da coletividade
sôbre os interêsses individuais. Demais disso, a lei
elaborada pelo Congresso Nacional – nos têrmos da
matriz constitucional e de acôrdo com o aditamento
apreciado – conterá tôdas as implicações que o
mandamento fixa e orienta, sem vulnerar os
princípios democráticos que a Carta Magna adotou.
Com o mesmo propósito, foram perfilhados os
parágrafos 1º e 2º do art. 159, negando-se a
possibilidade de organização e funcionamento de
entidades de classes, representativas de interêsses
locais ou regionais, de caráter econômico ou
profissional, os quais serão representados, na forma
prevista, pelas respectivas Confederações Nacionais
ou Conselhos Federais.
Em caráter transitório foram acolhidas várias
disposições (arts. 6º usque 11) prevendo:
a) remessa ao Congresso Nacional e ao
Senado Federal dos projetos que especifica (art.
6º);
b) substituição dos Ministros do Tribunal
Federal de Recursos pelos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Município Federal, (art. 7º);
c) forma de primeiro provimento dos cargos
previstos na Lei de Organização Judiciária (art. 8º);
d) aplicação do Regimento de Custas e
pagamento de custas em selos, com a percepção de
vencimentos fixos pelos serventuários da Justiça, no
Município Federal (artigo 9º);
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e) antecedência obrigatória das nomeações do
Prefeito, magistrados e do pessoal dos órgãos
auxiliares da Justiça, para que tomem posse no dia
designado para transferência da Capital. (art. 10);
f) faculdade dos Tribunais Superiores
permanecerem no atual Distrito Federal, por dois
anos (artigo 11).
Como se viu no curso da digressão, os
preceitos contidos na emenda têm integral
procedência, militando em prol dêles os mais
abonadores argumentos. No entanto, mister se faz
ressalvarem-se as seguintes modificações, conforme
argumentação que expenderei em favor do ponto de
vista, que aceito nos têrmos das preceituações
regimentais:
I – O § 5º do art. 26 deve ter a seguinte redação:
"§ 5º Ao Município Federal cabem, no seu
território, os mesmos impostos atribuídos por esta
Constituição aos Estados e aos Municípios.
II – Dever-se-ia atribuir ao Senado Federal a
privativa competência para – aprovar quaisquer
planos ou projetos relacionados com o Município
Federal, inclusive as suas modificações ou
alterações, parciais ou totais".
A razão é iniludivelmente procedente, eis que
não deve ser admitido que planos e projetos do
Município Federal possam ser alterados ou
desaprovados pelo arbítrio do Prefeito ou de
técnicos, com prejuízo para os investimentos feitos e
vulneração dos encargos assumidos pela Nação
para a realização de tão grandiosa obra.
Com a atribuição que se lhe quer outorgar, o
Senado Federal reexaminaria os planos ou projetos,
no seu todo ou no que tange às alterações
porventura pretendidas, evitando-se tanto quanto
possível, as especulações imobiliárias e as
apressadas soluções urbanísticas.

Daí por que proponho o seguinte inciso IV
(passando a inciso V o posterior, sob o nº IV do
projeto) do art. 63:
"Art. 63..............................................................
IV – Aprovar quaisquer planos ou projetos
relacionados com o Município Federal, inclusive as
suas modificações ou alterações, parciais ou totais.
V – Deliberar sôbre os vetos etc.
III – O art. 8º do projeto deverá ter a seguinte
redação:
"Art. 8º No primeiro provimento dos cargos
previstos na Lei de Organização Judiciária do
Município Federal, poderão ser aproveitados os
Desembargadores, Juizes e membros do Ministério
Público, do atual Distrito Federal, que o requererem
no prazo legal e de acôrdo com os requisitos que a
lei fixar".
IV – O art. 11 do projeto não merece
aprovação, porque a transferência da Capital da
República exige a permanência dos três Poderes na
mesma sede.
A faculdade que o art. 11 concede constitui
discriminação
incompatível
com
o
sistema
constitucional vigente e infringe tôdas as normas de
coexistência governamental, data vênia.
Os Tribunais Superiores têm sede na Capital
da República (art. 98, 103, 110 e 122, § 1º, da
Constituição Federal).
Os três Poderes da União (art. 38) devem ter,
e têm, a mesma sede – a Capital da República.
Interêsses recíprocos e soluções de tôda
ordem – administrativa, política e de defesa mútua –
exigem a permanência de todos os órgãos
representativos do Govêrno, numa só sede e num
mesmo momento.
O art. 11 mutilaria êstes princípios dominantes
e afrontaria o interêsse maior da Nação, atendeu-
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do peculiaridade e interêsses que se não procurou
vislumbrar ou atender com relação aos demais
poderes da União – o Executivo e o Legislativo.
Portanto, opinando pela rejeição do art. 11 e pela
modificação do 5º, do art. 26 (redação), art. 63, com a
adição do inciso IV, e alteração da redação do art. 8º,
sou pela aprovação do substitutivo que encaminho à
consideração da Comissão Especial, como me facultam
os arts. 122 e 225 e 381 do Regimento Interno.
Cunha Mello, Presidente, – Jefferson de
Aguiar, Relator. – Benedicto Valiadares, com
restrição ao art. 2º. – Milton Campos, vencido de
acôrdo com o voto verbal que proferi. – Afonso
Arinos, vencido, quanto aos arts. 2º e 3º, nos têrmos
do meu voto. – Heribaldo Vieira, vencido, de acôrdo
com voto do Senador Milton Campos. – Menezes
Pimentel. – Taclano de Mello, de acôrdo com o voto
que proferi. – Eugênio de Barros, de acôrdo com o
Relator. – Lima Guimarães, com restrição, que
explicarei em Plenário. – Attilio Vivacqua, vencido, de
acôrdo com o meu voto escrito e o do Senador Milton
Campos, sôbre a supressão do art. 2º do
Substitutivo, sugerido pelo Relator.
MSTITOTIVO AO PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL
Nº 1, DE 1959
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal promulgam, nos têrmos do art. 217,
§ 4º, da Constituição Federal, a seguinte:
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº ...
Art. 1º Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º, os arts.
25, 28, 60, 63 110, e o parágrafo único do art. 112,
da Constituição Federal, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º .............................................................
§ 1º A União compreende, além dos Estados,
o Município Federal e os Territórios.
§ 2º A Capital da União tem sede na cidade de
Brasília, no Município Federal.
Art. 25. A organização administrativa e a
judiciária do Município Federal e dos Territórios
regular-se-ão por lei federal, observado o disposto no
artigo 124.
Art. 26. O Município Federal será administrado
por Prefeito de nomeação do Presiden. te da
República, e regido por leis elaboradas pelo Senado
Federal, na forma de seu Regimento interno.
§ 1º Far-se-á a nomeação do Prefeito depois
que o Senado Federal houver dado assentimento ao
nome proposto pelo Presidente da República.
§ 2º O Prefeito será de livre demissão.
§ 3º Os vencimentos dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça serão fixados em quantia não
inferior a setenta por cento do que recebem os
Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais
Juízes vitalícios com a diferença não excedente a
trinta por cento de uma para outra entrância,
atribuindo-se aos de entrância mais elevada não
menos de dois terços dos vencimentos dos
Desembargadores.
§ 4º Aplicam-se as normas contidas no art. 70
à sanção e aos vetos opostos pelo Presidente da
República à legislação prevista neste artigo.
§ 5º Ao Município Federal cabem, no seu
território, os mesmos impostos atribuídos por esta
Constituição aos Estados e aos Municípios.
§ 6º No Município Federal só se realizarão
eleições para Presidente e Vice-Presidente da
República.
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Art. 60. O Senado Federal compõe-se de
representantes dos Estados, eleitos segundo o
princípio majoritário.
§ 1º Cada Estado elegerá três Senadores.
§ 2º O mandato do Senador será de oito anos.
§ 3º A representação de cada Estado renovarse-á de quatro em quatro anos, alternadamente, por
um e por dois terços.
§ 4º Substituirá o Senador ou suceder-lhe-á
nos têrmos do art. 52, o "Suplente com êle
eleito."
"Art. 63. Também compete privativamente ao
Senado Federal:
I – aprovar, mediante voto secreto, a
escolha de magistrados, nos casos estabelecidos
por esta Constituição, de Procurador Geral da
República, dos Ministros do Tribunal de
Contas, do Prefeito do Município Federal, dos
membros do Conselho Nacional de Economia e
dos chefes de missão diplomática de caráter
permanente;
II – autorizar os empréstimos externos dos
Estados e dos Municípios;
III – votar o orçamento e a legislação ordinária
do Município Federal;
IV – aprovar quaisquer planos ou projetos
relacionados com o Município Federal, inclusive
as suas modificações ou alterações, parciais ou
totais;
V – deliberar sôbre os vetos opostos à
legislação referida na alínea anterior, pelo Presidente
da República, observado, no que couber, o disposto
no art. 70".
"Art. 110. O Tribunal Superior Eleitoral, com
sede na Capital da República, compor-se-á:
I – mediante eleição em escrutínio secreto:

a) de três Juizes escolhidos pelo Supremo
Tribunal Federal, dentre os seus Ministros;
b) de dois Juizes escolhidos pelo Tribunal
Federal de Recursos, dentre os seus Juizes.
II – por nomeação do Presidente da República,
de dois dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e
reputação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei,
indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral elegerá,
anualmente, dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o seu Presidente, Vice-Presidente
e Corregedor, cabendo a êste a jurisdição
correicional sôbre todos os Tribunais Regionais, na
forma em que a lei e o Regimento Interno
prescreverem.
§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral poderá, na
iminência de grave perturbação no funcionamento
dos órgãos representativos, judiciários ou eleitorais,
federais ou estaduais, desaforar o processo de
apuração das eleições para Tribunal Regional de
outro Estado. O desaforamento será regulado por lei,
ou, à falta desta, nas instruções expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 112.............................................................
Parágrafo único. O Presidente e o VicePresidente do Tribunal Regional Eleitoral serão
eleitos dentre os três de. sembargadores do Tribunal
de Justiça, cabendo ao outro a Corregedoria
Regional".
Art. 2º Ao art. 141, § 16, da Constituição
Federal, acrescente-se o seguinte:
"O regime de propriedade das terras e
dos bens imóveis situados na área do
Município Federal e a ordem econômica e
social nêle organizada, ficarão sujeitos às
disposições especiais que a legislação ordiná-
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ria prescrever a fim de que se prescreva a sua
destinação de sede dos Poderes da República."
Art. 3º O art. 159, da Constituição Federal,
passa a vigorar com os seguintes parágrafos:
"§ 1º No Município Federal não poderão
constituir-se ou funcionar entidades de classse,
representativas de interêsses locais ou regionais, de
caráter econômico ou profIssional.
§ 2º Os interêsses locais, de caráter
econômico ou profissional, serão representados
pelas respectivas Confederações Nacional ou
Conselhos Federais".
Art. 4º A expressão "Distrito Federal" é
substituída por "Município Federal" nos seguintes
dispositivos da Constituição Federal: letras c e f,
do inciso I, do art. 101; arts. 111, 127, 171, 183 e
201.
Art. 5º São suprimidas as expressões "ao
Distrito Federal", "o Distrito Federal". "do Distrito Fe.
deral" e "pelo Distrito Federal" nos seguintes
dispositivos da Constituição Federal: § 2º do art. 18;
arts. 27, 30, 31. 32 e 56; § 1º do art. 58; letra d do
inciso I do art. 101; e art. 169.
Disposições Transitórias
Art. 6º Dentro de trinta dias da publicação
da presente Emenda Constitucional, o Presidente
da República enviará ao Congresso Nacional
os projetos de Lei Orgânica do Município
Federal e da sua organização judiciária e,
ao Senado Federal, o projeto de quadro funcional
do
Govêrno
local,
com
os
respectivos
vencimentos.
Art. 7º Os Ministros do Tribunal Federal de
Recursos serão substituídos, nos seus impedimentos
e licenças, pelos Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Município Federal.

Art. 8º No primeiro provento dos cargos previstos
na Lei de Organização Judiciária do Município Federal,
poderão ser aproveitados Desembargadores, Juízes e
membros do Ministério Público, do atual Distrito
Federal, que o requererem no prazo legal e de acôrdo
com os requisitos que a lei fixar.
Art. 9º Enquanto não fôr votado o Regimento de
Custas da Justiça do Município Federal, aplicarse-á o
do atual Distrito Federal, cobrando-se, porém, em
selos, nos respectivos autos, os emolumentos, custas e
quaisquer importâncias taxadas para os atos dos
serventuários da justiça, em geral.
Parágrafo único. Os serventuários e tabeliães
do Município Federal perceberão vencimentos fixos
determinados em lei.
Art. 10. As nomeações do Prefeito, dos
magistrados e dos órgãos auxiliares da justiça do
Município Federal deverão ser feitas com a
necessária antecedência, para que tomem posse e
entrem em exercício no dia fixado em lei para a
efetivação da mudança da Capital.
O SR. PRESIDENTE: – Como os Senhores
Membros da Comissão acabaram de ouvir, o
relatório apresenta, inicialmente, o Parecer sôbre o
Estatuto legal de Brasília. Por questão de método,
embora as duas Comissões tenham sido convocadas
em conjunto, vou submeter à discussão o Parecer na
parte referente a Brasília. Portanto, na discussão do
Parecer sôbre essa parte, não participará o Senador
Gilberto Marinho, que é membro da Comissão
Organizadora do Estatuto Legal de Brasília.
Está em discussão o Parecer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (pela Ordem): –
Sr. Presidente, nos têrmos do Regulamento Interno,
§ 3º do art. 135, solicito vista do Parecer.
O SR. PRESIDENTE: – As Comissões do
Senado, em geral, têm o prazo de 30 ou 15 dias
para terminarem seus trabalhos, prazo êsse
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que pode ser prorrogado mediante comunicação à
Mesa do Senado, de que não pode por qualquer motivo
de importância, dar por findo o seu estudo. Estamos
numa Comissão Especial para resolver sôbre Emenda
Constitucional. O Regimento Interno declara que a
Comissão deve concluir seu trabalho dentro do prazo
de 30 dias. Em outro artigo a seguir, no mesmo
capítulo sôbre Comissões de Emenda Constitucional,
declara que todos os prazos são improrrogáveis.
A presente Comissão Especial, que se disciplina
por normas especiais do Regimento, instalou-se no dia
11 de maio de 1959; a 11 de junho deveria terminar o
prazo e o trabalho remetido à Mesa para fins de direito,
isto é, para os posteriores trâmites regimentais.
Ocorre, porém, que o processo só foi enviado
ao relator no dia 18 de maio. Dando à espécie
interpretação liberal como sempre tenho dado
quando presido Comissões do Senado, considero
que êsses 30 dias deveriam correr não de 11 de
maio de 1959, quando da instalação, mas de 18 de
maio. O prazo, portanto, terminará no dia 18 de
junho. Assim, defiro o requerimento de vista, pelo
prazo de 5 dias e não de 7, como é normal nas
outras Comissões, porque esta Comissão ainda
precisa receber o parecer com o voto em separado
ou concordante dado pelo Senador que pediu vista
para se discutir e aprovar ou não o voto em separado
ao parecer do relator. Concedo o pedido de vista e
marco o prazo de 5 dias, contando do dia 9 – sendo
14 domingo, o prazo terminará no dia 15.
Convoco novamente uma reunião da
Comissão referente a Brasília para o dia 15, às três
horas da tarde. Submeto, porém, a minha decisão ao
veredicto do Plenário desta Comissão, quanto ao
prazo decorrente de nove a quinze de junho.
Está
deferido
nestes
têrmos.
Se
qualquer
dos
colegas
entender
não

esteja acertado, a maioria decidirá o assunto.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
não tenho dúvida em aceitar a interpretação de
Vossa Excelência, acêrca do artigo 371, do
Regimento Interno, entendendo que o prazo para a
Comissão emitir parecer em reforma constitucional
começa a correr da data em que o Relator receber o
respectivo projeto. Apesar do aprêço que me merece
V. Exa. de sua alta autoridade jurídica, não posso,
porém, concordar com a redução do prazo de vista.
O direito de pedir vista é prerrogativa assegurada ao
Senador no Regimento, e enquanto êste não fôr
reformado nessa parte, tal prerrogativa é insuscetível
de qualquer restrição. Creio que, quando o
Regimento dispõe no art. 371 que os prazos e
interstícios são improrrogáveis, isto se refere
exclusivamente
à
tramitação
da
Emenda
Constitucional no Plenário. A própria colocação do
dispositivo entre os arts. 370 e 372, que regulam
matéria de prazo e de interstícios, vem corroborar
essa interpretação. Êsse preceito não se aplica, a
meu ver, às Comissões. Admitindo êsse
entendimento, caberia prorrogação do prazo de 30
dias, nos têrmos do art. 120, § 1º, do Regimento,
combinado com o art. 372. Desejo, Sr. Presidente,
deixar bem claro que, não obstante minha
discordância acima manifestada, estou pronto a
colaborar de boa vontade para que o projeto não
sofra retardamento e, assim, com a ressalva do meu
ponto de vista, trarei o meu pronunciamento dentro
do prazo que V. Exa. fixou.
O SR. PRESIDENTE: – A objeção levantada
pelo nobre Senador Attílio Vivacqua à decisão por
mim proferida não me impressiona, mesmo porque,
pela coincidência de cair o último dia do prazo dado
pela Presidência em um domingo, o prazo passa a
ser de sete dias.
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Diz o parágrafo 3º do art. 135 do Regimento
Interno: "Conhecido o voto do relator, qualquer
membro da Comissão poderá, salvo em se tratando
de matéria em regime de urgência, pedir vista do
processo pelo prazo de sete dias, só prorrogáveis
por deliberação da Comissão".
É claro que interpretando o dispositivo
referente aos prazos nas Comissões sôbre emenda
constitucional, não posso admitir que êsse prazo seja
prorrogado, à vista do que dispõe ainda o Regimento
Interno:
"Art. 371. Todos os prazos e interstícios são
improrrogáveis."
Ora, pela circunstância de cair o dia 15,
quando terminaria o prazo por mim dado, em um
domingo, e só reunir-se o Senado na segunda-feira,
funcionando as Comissões apenas nos dias úteis, o
prazo marcado está inteiramente de acôrdo com o
prazo comum dado nas Comissões que não são
como esta, que é especial. De hoje ao dia 15,
contado o prazo fatal e improrrogável dia a dia, são
exatamente sete dias.
Por isso, não encontrei na objeção do nobre
colega
qualquer
elemento
novo
que
me
impressionasse.
Mantenho minha decisão e submeto-a ao
conhecimento de meus nobres colegas, para que a
aprovem.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Estou de
acôrdo com a deliberação de V. Exa. O art. 371 do
Regimento Interno determina improrrogabilidade de
prazos no que concerne à tramitação de emendas
constitucionais no Senado Federal. Em decorrência
dêsse preceito imperativo, não poderia V. Exa.
permitir prorrogação do prazo.
O SR. MILTON CAMPOS: – Estou de
acôrdo com a deliberação de V. Exa., tanto
mais que o nobre Senador Attílio Vivacqua se confor-

mou com o prazo dado por V. Exa., julgando-o
suficiente.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Também estou de acôrdo.
O SR. VIVALDO LIMA: – Também estou de
acôrdo.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Achome de acôrdo com a decisão de Vossa Excelência.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Encontro-me de
acôrdo com a deliberação de Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE: – Foi aprovada a
deliberação da Presidência.
Os autos irão com vista ao Senador Attílio
Vivacqua, até o dia 15. Simultâneamente, mandarei
publicar o parecer do Relator no Diário do
Congresso, para que não se perca tempo e não se
transgrida o dispositivo regimental.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
peço a palavra para fazer uma declaração de voto.
Em complemento ao que acima sustentei,
devo acrescentar que, uma vez não admitido a
prorrogabilidade do prazo de 30 dias, a solução
lógica e justa, a solução regimental, seria considerarse extinto o prazo desde que não mais comportasse
o lapso de 7 dias destinado ao Relator. Nesta
hipótese, cumpriria ficar perempta a proposição de
Emenda Constitucional. O que não é juridicamente
possível é privar-se o Senador do direito do pedido
de vista, o qual acabaria sendo anulado sempre que
o Relator quisesse retardar a apresentação do seu
parecer.
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
Exa. constará da Ata de nossos trabalhos.
Passa a funcionar a outra Comissão, da qual
faz parte o nobre Senador Gilberto Marinho.
Tem a palavra o Relator, para apresentar seu
parecer sôbre a emenda referente à constituição do
Estado da Guanabara.
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, requeiro outra reunião, amanhã, às 14
horas, para leitura do parecer.
Os eminentes Vereadores, ontem, às vinte e
duas horas, enviaram-me dois pareceres da lavra,
respectivamente, dos constitucionalistas Themistocles
Cavalcanti e Eduardo Espínola. Assim, não desejo
proferir meu parecer, sem apreciar os argumentos
novos, constantes dêsses dois pareceres.
Com relação ao parecer de Themistocles
Cavalcanti, devo ressaltar as citações de
constitucionalistas como Sieyes, Hauriou, Friederich,
Carl Schmidt, Barthelemy e tantos outros
doutrinadores estrangeiros que exigem uma
referência de minha parte apreciando suas obras.
Em conseqüência, estou refundindo meu
parecer na parte em que trato da imprevisibilidade
jurídico-constitucional da transformação da Câmara dos
Vereadores em Assembléia Constituinte ou Assembléia
Legislativa, para que o debate nesta Comissão
Especial possa ser mantido no nível elevado em que
sempre nos situamos, atraindo, para os trabalhos do
Senado Federal, uma consideração doutrinária e
jurisprudencial capaz de nos elevar no conceito público.
Não pretendo, tampouco, deixar de apreciar os
quatro pareceres, que me foram apresentados, numa
homenagem, modesta e humilde, a tão eminentes
juristas brasileiros.
Submeto, portanto, Sr. Presidente, a V. Exa. e à
consideração desta Comissão, um pedido – que formulo
com todo o empenho – de que me seja concedido o
prazo de 24 horas para apresentar o parecer definitivo.
O SR. PRESIDENTE: – Reconhecendo
a importância e o volume de trabalhos confiados
ao ilustre Relator, como Presidente da Comissão,
defiro o pedido. Peço vênia, porém, para ponderar
que a Comissão recebeu um pedido dos Se-

nhores Vereadores do Distrito Federal no sentido de
lhes ser concedido prazo para apresentarem novas
sugestões. O prazo que anteriormente havíamos
concedido esgotou-se na quinta-feira da semana
passada. Até hoje, nenhum parecer ou sugestão nos
foi remetido. Se o precedente vingar estaremos
protelando indefinidamente a decisão desta
Comissão, à espera dêsses trabalhos e dando tempo
ao ilustre Relator para estudá-los e apresentar o
parecer da Comissão.
Com essas ponderações está deferido o
pedido de Sua Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo
ressaltar que esta é a ultima oportunidade que temos
de estudar a matéria. Amanhã, às quatorze horas
apresentarei meu parecer resumindo os emitidos por
Themistocles Cavalcanti e Eduardo Espínola. A
Comissão resolverá, então, como entender.
O SR. PRESIDENTE: – Estive presente na
ocasião em que os Vereadores pediram prazo para
apresentar sugestões; êste foi imediatamente
concedido sem mesmo ter sido ouvida a Comissão.
Agora os Vereadores desejam novo prazo. V. Exa.
com o grande espírito público que o caracteriza, tem
que apresentar o seu trabalho; louvando êsse
espírito do nobre Relator, defiro o seu pedido.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Agradecido a Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, marco outra reunião para amanhã, dia 10
de junho, às 14 horas, a fim de ouvirmos o Relator
encarregado de apresentar parecer sôbre o Estado
da Guanabara".
Nada mais havendo que tratar, foi encerrada a
reunião, da qual, eu, Miécio dos Santos Andrade,
lavrei a presente Ata, que uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR ATTÍLIO
VIVACQUA
Problemas Jurídicos da mudança da Capital
da República – Desnecessidade de Reforma
Constitucional.
1 – O problema da construção de Brasília – a
construção da maravilhosa urbe sertaneja, a
mais moderna das cidades do mundo, estará conforme
acreditamos, resolvido, oportunamente, isto é, atendido
de sorte a ser possível efetivar-se a trasladação, em 21
de abril de 1960, para o Planalto Central, do
domicílio do Govêrno da União, de acôrdo com a Lei nº
3.273, de 1º de outubro de 1956. O
Presidente Juscelino Kubitschek concluirá êsse
gigantesco e patriótico empreendimento. Mas o
govêrno, que realizará uma das maiores obras públicas
da história contemporânea, e também, um dos
mais importantes capítulos de geografia humana,
lançando, como de fato lança, as bases definitivas de
um novo império interior de cêrca de 5 milhões
de quilômetros quadrados, tem, entretanto, a desafiá-lo
o momentoso e dificílimo problema jurídico da mudança
da Capital. Ao votarmos a referida Lei nº 3.273,
advertíamos, da Tribuna do Senado, que a mudança
da Capital acarretaria uma revolução legislativa,
administrativa e institucional. A vida governamental,
econômica, militar, social, política do País,
gravita, desde a Colônia, em tôrno do Rio de Janeiro,
que foi a Capital colônia, a Capital do Vice-Reinado,
a Capital dos Três Reinos. A deslocação dêsse centro
de gravidade do litoral para a hinterlândia, exigirá
inúmeras e profundas modificações na estrutura do Go-

vêrno da União. Ao lado da organização do novo
Distrito Federal e do Estado da Guanabara, haverá
que enfrentar os problemas jurídicos da transferência
do Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal,
Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Superior
Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho), os da
transferência do Tribunal de Contas, dos Ministérios
e dos órgãos que, pela Constituição Federal, devem
ser sediados na Capital da República. Com relação
ao Poder Judiciário, surgirão as mais sérias e
prementes questões como as de competência e do
processo das causas. No tocante aos órgãos dos
diversos Ministérios, às autarquias e às entidades
diretamente subordinadas ao Presidente da
República,
impõe-se
uma
descentralização
administrativa mediante departamentos regionais
localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio
Grande do Sul e outros Estados, com adequada
autonomia, notadamente no setor da Fazenda, dos
transportes, da educação, da Saúde Pública, dos
Correios e Telégrafos e, além do mais, cumpre
considerar a reforma administrativa dos Ministérios
Militares cujas principais bases e fôrças se
encontram no litoral. A Lei nº 3.273, que fixou a data
da mudança da Capital, autorizando os Poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo a tomar
providências necessárias para êsse fim não pode
envolver uma delegação do Congresso Nacional,
devendo essas providências ser entendidas
especialmente
em
relação
aos
Poderes
Executivo e Judiciário como simples providências de
caráter administrativo da alçada constitucional
dêsses
Poderes.
O
Congresso
Nacional,
pela própria natureza de suas funções, não terá
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dificuldades fundamentais de reorganização a
superar, na translação de sua sede, e ainda porque
estará nas próprias mãos dos legisladores adotar
através de resoluções soberanas, isto é,
insuscetíveis de sanção presidencial, as medidas
regimentais e regulamentais principais.
Apesar da extensão e complexidade da revolução
administrativa, legislativa e institucional a que aludimos,
entendemos, à luz de uma compreensão construtiva e
sistemática do art. 4º, das Disposições Constitucionais
Transitórias que não haveria necessidade de uma
reforma do Estatuto Supremo, para a adoção de
providências legais atinentes à mudança da Capital e à
organização do Estado da Guanabara. Através de leis
complementares podemos alcançar êsse escopo.
Quanto à organização política, administrativa e
judiciária de Brasília, uma vez relegada a condenável
inovação de se criar o Município Federal, inovação
incompatível com o nosso sistema democrático e
federativo, dispõe o Congresso Nacional da mais
ampla competência (arts. 25 e 26, da Constituição
Federal) para essa organização, podendo, segundo
a interpretação prática dêsses textos constitucionais,
federalizar serviços locais que interessem – como os
de comunicação, de águas, de energia, de
iluminação, de polícia – ao Govêrno da República, à
ordem e à segurança do País.
No que diz respeito à organização do Estado
da Guanabara, o problema constitucional mais
relevante e mais debatido é o do prazo do mandato
dos Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro, e a
transformação da sua Câmara em Assembléia
Legislativa do novo Estado.

Não se poderá, por via de Reforma
Constitucional, ampliar, restringir ou cassar mandato
legislativo, nem tampouco atribuir à Câmara de
Vereadores poderes de Assembléia Legislativa do
Estado da Guanabara e de Constituinte, se ela já os
tiver, ou retirá-los, se ela já os tiver. A Reforma
Constitucional limitar-se-á, nesta parte, a explicitar, a
formular e, finalmente, a instrumentalizar, dentro do
seu objetivo institucional, poderes e prerrogativas
preexistentes da Câmara de Vereadores, e as que,
ex-vi do art. 4º, § 4º da Lei Magna, resultarem da
passagem do Distrito Federal à categoria de Estado.
Cumpre considerar que o Estado da
Guanabara já está criado, e, apenas, dependente de
instalação e organização. É, portanto, irreformável o
dispositivo constitucional que o criou, sob pena de
um atentado à composição federativa da República
(art. 217, da Constituição Federal)
Por outro lado, os atributos autonômicos do
Distrito Federal foram ampliados com a Emenda
Constitucional nº 2 (dois) de 1956. Essa emenda
quase que completou sua equiparação a EstadoMembro, não só consagrando a eletividade do
Prefeito, mas atribuindo ao Distrito Federal face os
princípios
básicos
do
regime,
tratamento
constitucional idêntico ao das Unidades Estaduais,
ao subordiná-lo às mesmas normas de intervenção
federal (art. 3º da referida emenda).
Outro problema de importância essencial, cuja
solução pode também ser atendida por lei ordinária,
é o da regulação da situação dos Magistrados e dos
membros do Ministério Público, da Justiça do Distrito
Federal, a qual é organizada, provida e custea-
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da pela União (art. 25, da Constituição Federal).
Exerce ela jurisdição local e também jurisdição
federal, como segunda instância dos Territórios. A
União responde pelos erros judiciários praticados
pela Justiça do Distrito Federal, quando na revisão
dos processos criminais se reconhece a inocência do
condenado (art. 630, do Código do Processo Penal).
Por essas razões acolhemos a sugestão da
Associação dos Magistrados do Distrito Federal, feita
por intermédio do seu ilustre Presidente,
Desembargador Sady Cardoso de Gusmão, já
consignada no substitutivo alvitrado pelo Relator,
assegurando, no provimento dos cargos previstos na
lei de Organização Judiciária de Brasília, o
aproveitamento de Desembargadores, Juízes e
membros do Ministério Público do atual Distrito
Federal, que o requererem no prazo que a lei fixar.
Trata-se, também, de matéria que pode ser
regulada em lei ordinária, que, apenas, irá dispor
sôbre direitos e garantias decorrentes da
Constituição e da Legislação atualmente vigentes.
A mudança da Capital, evidentemente, é de
interêsse direto e preeminente da União, devendo,
portanto, caber a esta providências legislativas para
êsse fim, sem prejuízo, todavia, da autonomia de que
goza o Distrito Federal, e a do futuro Estado da
Guanabara.
A União dispõe, para a execução do art. 4º
das Disposições Constitucionais Transitórias, de
poderes explícitos e implícitos e, além disso,
dos
chamados
poderes
resultantes.
"Os
poderes resultantes, escreve Oswaldo Trigueiro,
invocando a doutrina e a jurisprudência norteamericana, "são aquêles que não estando inteira-

mente implícitos em um outro, podem, entretanto,
decorrer da combinação de dois poderes expressos"
(o Regime dos Estados na União Americana – pág.
38).
Essas razões nos levam a concluir pela
dispensabilidade de uma Reforma Constitucional
que, aliás, para produzir seus efeitos oportunos, teria
de ser ultimada nesta Sessão Legislativa. Demais
disso, é de considerar-se a inconveniência de
reformas constitucionais sem amadurecido estudo,
sem audiência dos sodalícios jurídicos, sem
auscultação da opinião pública.
O que urge, pois, é a elaboração das leis
orgânicas e complementares necessárias, numa
sincera e real cooperação dos parlamentares de
todos os Partidos, animados do espírito patriótico da
idéia da mudança da Capital.
Já é conhecido o nosso ponto de vista, ao lado
daqueles que sustentam que a atual Câmara de
Vereadores do Distrito Federal passará a ser a
Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara,
com poderes constituintes e, que o mandato de seus
membros é de quatro anos. Neste sentido já
opinaram os eminentes jurisconsultos Pontes de
Miranda, Ministro Eduardo Espínola, Sampaio Dória
e Themistocles Cavalcanti.
Êsse assunto não está, entretanto, no
momento, em estudo, devendo ser discutido ao
apreciarmos a Emenda Constitucional nº 2.
Município Federal – inovação atentatória ao
regime democrático e federativo.
O Projeto de Emenda Constitucional nº 1,
modifica em ponto básico a organização federativa,
substituindo por uma nova entidade denominada Mu-
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nicípio Federal, a instituição tradicional que vem da
Constituição de 1891 – o Distrito Federal, e que é,
pràticamente suprimida.
A União – prescreve o art. 1º da Emenda
Constitucional – "compreende, além dos Estados, o
Município Federal e os Territórios".
Não
houve,
apenas,
mudança
de
denominação, pois o chamado Município Federal
será equiparado ao Território de Fernando de
Noronha, que, ao contrário dos demais Territórios,
não dispõe sequer de instituições municipais.
O Município Federal será administrado por
Prefeito, de nomeação do Presidente da República e
regido por leis elaboradas pelo Senado Federal, na
forma do seu Regimento Interno (art. 26). Reviveu-se
no art. 25 o sistema do Decreto-lei nº 96, de 23 de
dezembro de 1937, do Estado Novo. Entretanto, o
art. 25, mantido com a sua atual redação, prescreve:
"A organização administrativa e judiciária do
Município Federal, regular-se-ão por lei especial,
observado o disposto no art. 124". Haverá, assim, no
tocante à sua organização administrativa, uma
competência cumulativa, e, portanto, conflitante, do
Senado e a do Congresso Nacional.
No Município Federal só se realizarão eleições
para Presidente e Vice-Presidente da República.
Nessa restrição do direito de sufrágio, imposta aos
habitantes de Brasília, vemos um dos mais graves
atentados ao sistema democrático e republicano.
Pretendeu-se imitar o modêlo do Distrito
Federal de Colúmbia, reduzido na Constituição
Norte-Americana a um espaço morto da vida repre-

sentativa, com seus sleeping citizens.
Essa anomalia, hoje vivamente combatida,
resultou de circunstâncias históricas especiais
verificadas, há quase dois séculos, que determinaram a
necessidade de um sítio seguro e tranqüilo para o
Govêrno da nascente e ainda frágil federação norteamericana, quando o seu Govêrno, ameaçado por 80
soldados maltrapilhos e famintos, abandonava Filadélfia
e se transferia sucessivamente, também, por falta de
garantia, para Nova Jersey, Printon e Anápolis.
Daí o art. 1º, da Seção 8, § 17, da Constituição
dos Estados Unidos – preceito excepcional que não
tem similar em nossa Lei Suprema, a qual estatui
que ao Congresso compete elaborar, em relação a
todos os assuntos, uma legislação exclusiva, para o
Distrito de Colúmbia, enquanto nêle permanecer a
sede do Govêrno dos Estados Unidos. Depois disto,
como observou o Senador Kefauver, autor do projeto
aprovado pelo Senado, outorgando ao Distrito de
Colúmbia o seu self-Government:
"O Congresso não pode conferir, nas eleições
nacionais, o direito de voto aos residentes no Distrito de
Colúmbia, mediante uma simples lei. A Constituição dos
Estados Unidos garante o direito de voto nas
eleições nacionais aos habitantes dos Estados,
e o Distrito de Colúmbia não é um Estado.
Será necessário para êsse fim uma reforma
constitucional (Congress cannot confere the right to
vote in national elections upon the residents of the
District of Columbia smply by, passing a law, the
Constitution of the United States grants the right to vote
in national elections to the inhabitants of the States and
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the District of Columbia is not a State. It will require a
constitutional emendment to enable the residents of
Washington to vote in national elections) –
Congressional Digest December 1952, pág. 302.
Essa Emenda Constitucional já foi proposta, mas o
seu trâmite esbarra nas dificuldades do processo de
Reforma Constitucional que exige, além da
aprovação do Congresso, a das legislaturas
estaduais.
"Em minha opinião, disse o Deputado
Auchincloss, não podemos esperar que Washington
continue a ser ao mesmo tempo uma área
politicamente estagnada e a Capital do mundo
democrático".
A Liga das Mulheres Eleitoras (League of
Woman Voters), assim se manifesta: "É estranho morar
na Capital dos Estados Unidos e ouvir orgulhosas
exclamações sôbre liderança americana na vida
democrática, enquanto é, ali, negado o mais
fundamental privilégio democrático – o direito do voto".
O regime do Distrito de Colúmbia censurado
pelos mais autorizados constitucionalistas, como Munro,
já está condenado pela opinião pública, pelos partidos e
pelos juristas. "Somos a favor do Govêrno autônomo e
do sufrágio nacional para os residentes na Capital
nacional" – dizia a plataforma Republicana. – "Somos a
favor da autonomia imediata e da representação
nacional, em último têrmo, para o Distrito de Colúmbia" –
declarava a plataforma democrática.
Se nos Estados Unidos a Constituição
contém os dispositivos citados que permitem a
interpretação no sentido de uma supressão do
direito eleitoral no tocante aos moradores de
Washington, a nossa Constituição repele qualquer

restrição dessa natureza, e tal restrição fere,
profundamente, como dissemos, o sistema
republicano e democrático.
O ilustre Ministro da Justiça, ao mesmo tempo
que preconizou o dispositivo em aprêço, reconhece a
necessidade da representação local, consignando,
como faz no anteprojeto de Lei Orgânica do Município
Federal, a criação de Conselhos Comunitários em
cada Unidade de Vizinhança, integrados por cidadãos
eleitos pelos respectivos moradores, e que assistirão
a administração, com sugestões, estudos, e
elaboração de plano que visem à melhoria das
condições de vida da população ou ao
aperfeiçoamento dos serviços públicos urbanos.
Tenta-se, desta forma, um artifício visando a atenuar a
chocante e antidemocrática privação do direito
eleitoral. Não podemos conceber que se construa
Brasília para a destinação especial de um oasis
administrativo e burocrático. Ela deverá ter, sobretudo,
um papel geo-político, o papel de uma metrópole
dinâmica e trepidante – a Capital do novo império
interior de alguns milhões de quilômetros quadrados,
a função de centro de gravitação e de irradiação de
um dos maiores mercados internos. Em vão tentar-seá, na época do avião, do automóvel, do rádio, da
televisão, do cinema, nestes dias de vertiginosa
palpitação do progresso, converter-se numa Tebaida
a metrópole do nosso gigantesco País.
A privação que se pretende impor
aos cidadãos domiciliados em Brasília do direito
de sufrágio, fere o princípio republicano e
democrático, que é fundamento de nosso regime,
e por isto mesmo, entendemos que, em face
do parágrafo 6º do art. 217 da Lei Magna, não
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é admissível a Emenda Constitucional objetivando
suprimir êsse direito. Brasília, que será a portentosa
capital de uma das maiores nações do Mundo Livre,
não poderá ser uma área estagnada da democracia.
Proibição contida no Projeto de Constituição e
Funcionamento, em Brasília, de Associações
Sindicais representativas de interêsses locais ou
regionais.
Golpeia, mortalmente, o princípio de igualdade
jurídica e a liberdade de associação profissional ou
sindical (art. 159, da Constituição) o art. 3º do
projeto, sugerido por um ilustre representante
Patronal. Prescreve êsse dispositivo:
§ 1º no Município Federal não poderão se
constituir ou funcionar entidades de classe,
representativas de interêsses locais ou regionais, de
caráter econômico ou profissional.
§ 2º Os interêsses locais de caráter econômico
ou profissional serão representados pelas respectivas
Confederações Nacionais ou Conselhos Federais.
Assim, não haverá em Brasília uma liberdade
essencial – a de associação profissional ou sindical,
uma das conquistas mais difíceis e preciosas do
movimento de reivindicação social.
Está, mais uma vez, ferido o princípio de
igualdade republicana.
Sob a denominação de Município Federal,
o projeto emprega um eufemismo que não pode,
de modo algum, esconder o enclave antidemocrático
do regime, nem tampouco ocultar a gravidade
da quebra dos princípios de nossa organiza-

ção federativa, da qual o Distrito Federal, com
capacidade autonômica e representação no
Congresso Nacional, é instituição congênita.
Proclamada a República, o antigo Município
Neutro, como Capital provisória da União, foi erigido
em Distrito Federal. Tratava-se de Capital provisória,
porque já estabelecera a nossa primeira Constituição
a transferência da sede do Govêrno Nacional para o
planalto central, e que, efetivada a mudança,
passaria o Distrito Federal a constituir um Estado
(art. 3º). Instituía-se, assim, o Distrito Federal com
autonomia de um quase-Estado, e convém relembrar
a respeito a magistral lição do insigne Pedro Lessa:
"Como já se tem notado em vários Acórdãos
do Supremo Tribunal Federal, especialmente no
proferido no agravo nº 167, de 19 de outubro de
1896, a Constituição Federal contém preceitos
acêrca do Distrito Federal no título que tem por
epígrafe – "Dos Estados" – e não no que se ocupa
do "Município". Sob o aspecto administrativo, é o
Distrito Federal, sem nenhuma dúvida, uma criação
heteróclita, ora está sujeito à administração federal,
ora a uma administração local, de nomeação do
Poder Executivo da União (arts. 34, nº 30 e 67, da
Constituição). O seu Poder Legislativo também se biparte, para ficar conferido ao Congresso Nacional e
ao Conselho Municipal. Mas, no que diz respeito ao
Poder Judiciário, nenhum artigo há na Constituição
que justifique o conceito dos que pretendem que o
Distrito Federal esteja subordinado a um regime
diverso do estabelecido para os Estados.
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Perfeitamente equiparado ao Estado, quando se
enumeram os elementos integrantes da Federação
(art. 2º da Constituição); quando se cuida da
constituição do Poder Legislativo e da eleição de
Deputados e Senadores (artigos 28 e 30), e quando
se cogita fixar os limites das circunscrições
territoriais em que se divida a União (art. 34, nº 10); o
Distrito Federal é muito claramente considerado pelo
art. 66, nº 4, como equivalente ao Estado, quando se
trata exatamente da organização da Justiça. Esta
última disposição proíbe aos Estados denegar a
extradição de criminosos reclamados pelas justiças
de outros Estados ou do Distrito Federal etc.".
As disposições da Constituição de 1891 sôbre
a organização do Distrito Federal, como domicílio
constitucional do Govêrno da União, não se
aplicavam apenas ao Distrito Federal – entidade
transitória localizada no território da Cidade do Rio
de Janeiro. Eram disposições de caráter
permanentes. A Federação surgiu, pois, integrada
por um Distrito Federal, com autonomia limitada,
mas, dotado de órgão legislativo, e com
representação na Câmara dos Deputados e no
Senado. Exceto na Carta de 1937, estatuto do
regime ditatorial, as demais Constituições – as de
1891, 1934 e 1946 – conservaram, ao lado do
regime transitivo do atual Distrito Federal, a
instituição do Distrito Federal com o regime de
quase-Estado, com base em estrutura municipal.
A Constituição de 1946, manteve, sob
regime representativo, a Federação e a República,
aquela integrada pelo Distrito Federal com
organização e poderes correspondentes aos do

município e aos do Estado (arts. 25, 26, 30, 56, 60,
63, II e 171).
Como vimos essa unidade estatal, que é
instituição essencial do sistema federativo, sofre no
projeto uma capitis diminutio máxima, que afeta não
só a composição da Federação, mas também o
regime democrático.
Acentuando a expressão de nosso argumento,
não aceitamos que mediante uma reforma constitucional
se retirasse ao Território do Acre o seu direito de ser
elevado a categoria de Estado (artigo 9º das Disposições
Constitucionais Transitórias), nem tampouco que se
despojasse qualquer Território Federal da prerrogativa
constitucional de ter representação na Câmara dos
Deputados (art. 56 da Constituição).
Não podemos, por todos êsses motivos, dar o
nosso apoio à criação do Município Federal nos
têrmos em que é feita no Projeto da Emenda
Constitucional nº 1, o qual considerado, sob os
aspectos anteriormente fixados, deveria ser
examinado, também, em face do art. 217, § 6º, da
Constituição.
Rendendo a homenagem do nosso mais alto
aprêço aos ilustres autores dessa proposição,
lamentamos ter de emitir o nosso voto contrário. –
Attílio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
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O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
depois de uma série de reclamações das classes
conservadoras do Estado do Amazonas, do Govêrno
Estadual e dos Parlamentares federais e estaduais, o
Instituto Brasileiro do Café houve por bem tomar
providências para sanar a grave crise do café no meu
Estado. Ocorre que quase todos os jornais desta
Capital, inspirados pelo Instituto, publicaram "Nota" que
não me parece verdadeira. Exemplifico: diz que o
consumo de café no Amazonas é de trinta mil sacas
anuais, quantidade que o Instituto já remeteu para
aquêle Estado. Há excesso de otimismo do Presidente
do Instituto Brasileiro do Café. Desde janeiro até êstes
dias de junho – e tenho os documentos comprobatórios
em mãos – chegaram ao Amazonas apenas dez mil e
quinhentas sacas de café. Se o consumo do Amazonas
é de trinta mil sacas anuais e, até hoje, só chegaram
dez mil e quinhentas, o deficit é de quatro mil e
quinhentas sacas para consumo do primeiro semestre.
Foi exatamente essa falta que provocou a grita do povo
daquela terra.
Dá a entender a "Nota" que seguiram para
Manaus, de avião, duzentas e cinqüenta sacas de
café, para contornar a crise. É outro aspecto que
precisa ser esclarecido, a fim de que as pessoas que
lêem os jornais perfunctdriamente, não se deixem
embair por noticias dessa natureza, que não
expressam totalmente a verdade.
As duzentas e cinqüenta sacas de café, Sr.
Presidente,
pesam
quinze
mil
quilogramas.
Considerando-se que Manaus tem cêrca de cento e
vinte mil habitantes e fornece o produto aos municípios
– a mínima per capita – a cada pessoa tocariam vinte e
cinco gramas de café, ou seja, duas ou três xícaras.
Chegamos, assim, a um cálculo que me parece
exagerado. O Amazonas não está, de forma al__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

guma, suprido com as vinte mil sacas: a crise não
está debelada.
É necessário que o Instituto Brasileiro do
Café olhe com carinho e profundidade o
problema. Tenho uma sugestão, baseada em
informação que não admite de minha parte
qualquer dúvida. Soube que para o Pará serão
embarcadas noventa ou cem mil sacas no navio
"Rio-Uruguai". O Instituto faria um depósito
central, que irradiaria para o Amazonas e
Territórios.
Estamos
enfrentado
um
problema
interessante. Provei, aqui, que o consumo do
Pará, de 1954 a 1959, aumentou de sete vêzes e
conclui que foi exatamente na demanda dos
portos do Pará, ou no Pará mesmo, que se deu o
grande contrabando dêsse Estado para o
estrangeiro.
O SR. CUNHA MELLO: – Está explicado o
acréscimo do consumo.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Exatamente.
Dessa forma, dirijo-me, desta tribuna, ao
Presidente do Instituto Brasileiro do Café, pois é
muito difícil falar, pessoalmente, com S. Sa.,
homem mais ocupado que eu. A tribuna do
Senado é a mais alta da Nação e tenho a
impressão de que, quando a ocupo, todos me
escutam, ainda que minha voz seja descolorida e
fraca. (Não apoiados).
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A
Região Amazônica sofre essas necessidades por
incúria inominável do Govêrno. A Amazônia
produz café de boa qualidade. Dou meu
testemunho porque vi, no Alto Juruá, em pontos
diversos,
cafèzais
magníficos,
tanto
pela
qualidade como pela rapidez com que frutificam.
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Com dois ou três anos, o café dá no Amazonas, em
grande quantidade. Há apenas pequeno obstáculo. É
que êle flora e vinga ao mesmo tempo, de sorte que,
cada arbusto tem, ao mesmo tempo, flôres e frutos
verdes e maduros. Essa, a única dificuldade. O
seringueiro, porém, já encontrou um modo de
contorná-la, fazendo, numa só operação, a
descarga completa do cafeeiro. Destarte, a colheita
pode atender às necessidades do Amazonas. Tratase, assim, simplesmente, de um descuido
imperdoável, tanto do Govêrno Federal, quanto do
Estadual.
Cruzeiro do Sul, embora seja apenas um
município, manda constantemente café para
Manaus. Assim, se os municípios do Amazonas, que
produzem café, fizessem a mesma coisa, aquêle
Estado teria o produto indispensável ao consumo de
todos os seus municípios e de sua Capital.
O SR. CUNHA MELLO: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – A região amazônica
pode produzir café e já o tem feito em larga escala
nas regiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. O que
lhe falta, colocando-a em desvantagem para
competir com outras zonas do País, é financiamento
e assistência à produção. O Amazonas, repito, pode
produzir café, não o faz por não dispor dos
benefícios dados a outras regiões.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
ilustrativo do meu companheiro de Bancada,
eminente Senador Cunha Mello. É realmente o que
ocorre.
Agradeço também o aparte do nobre Senador
Fernandes Távora, que sempre vem em
meu socorro, quando trato dos problemas da
minha terra, onde S. Exa. passou grande parte de
sua vida, compreendendo, portanto, tão bem ou

melhor do que nós, os seus problemas, inclusive
dando-nos lições sôbre elementos de agronomia, ao
referir-se ao plantio de café no Alto Juruá. A região
do Solímões também o poderia produzir, mas não o
faz, porque, enquanto houver o assalto à floresta, a
pilhagem à seringueira, à sorva e à batata, nenhum
esforço é mais reprodutivo que êsse.
A transformação econômica da região – e
insisto nesse ponto – teve, na realidade, um marco
que constitui exemplo para a geração atual e para a
vindoura: a cultura organizada da juta que, embora
não definitiva, pelo menos estabilizava o homem,
prendendo-o à região e à terra.
Creio, Sr. Presidente, estar colocada a notícia
do Instituto Brasileiro do Café nos verdadeiros
têrmos, isto é, que a crise está sanada e que estão a
chegar ao Amazonas trinta mil sacas de café, as
quais, segundo a referida nota, abrangem o consumo
de um ano. Sucede, no entanto, que reclamamos a
falta do produto até junho; e eu provei, com dados
estatísticos do próprio IBC, que só já chegaram ao
pôrto de Manaus dez mil e quinhentas sacas, estão
faltando quatro mil e quinhentas sacas para o
consumo de um semestre.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá licença
para outro aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quanto à
cultura do café no Amazonas, é claro que não terá
nenhum resultado prático se não se cuidar do
transporte do produto, que é perecível. Conhece V.
Exa. a deficiência da navegação no Amazonas; os
gaiolas sobem os rios nas épocas apropriadas,
para levarem mercadorias aos seringueiros;
e baixam também naquelas ocasiões. Depois
disso, só de mês em mês, um dêsses gaiolas sobe
os rios. Naquele tempo, a Companhia do Ama-
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zonas explorava a navegação naquela zona; hoje, os
letreiros são tantos que não os entendo.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – É o SNAPP:
Serviço de Navegação do Amazonas e do Pôrto do
Pará.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A
navegação
amazônica,
entretanto,
continua
sumamente deficiente; e não valeria a pena produzir.
Por conseguinte, se o Govêrno entende que deve
acudir a essa necessidade da região, está na
obrigação de cuidar, primeiramente, da navegação;
do contrário, será inútil fazer o seringueiro plantar
para ver sua produção sem possibilidade de
escoamento.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de Vossa Excelência.
Estou, também, fazendo essa sugestão, que
agora vou expor ao Senado, sôbre a remessa de
uma parcela dessa grande partida de cem mil sacas
de café diretamente para Manaus, a fim de que
amanhã não se diga que as autoridades do Instituto
Brasileiro do Café não foram alertadas; e não
prossiga, de outra forma, talvez, a falência do
Instituto na Amazônia.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com muito prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – De acôrdo com a
comunicação da Presidência do Instituto, o trabalho
de V. Exa., aqui coadjuvado por seus companheiros
de Bancada e por outros Senadores que se
interessam pelas questões do Norte e do Nordeste, é
como um pregão no deserto. Parece até que
estamos
fazendo
comentários
injustos,
porque o Instituto já está atendendo as
cotas do Amazonas, tanto que já remeteu
para aquêle Estado o equivalente ao consumo
anual. Se o consumo anual, digamos; é de

32.000 sacas e o IBC já remeteu 30.000, a
impressão é que o Amazonas tem café para o resto
do ano. Então, o Presidente do Instituto Brasileiro do
Café, para atender aos apelos de V. Exa., do
Amazonas e, agora, ao clamor de tôda a Nação,
embarcou sacas de café consignadas ao Governador
do Estado. Parece um presente a Sua Excelência, e
é a primeira vez que vejo um caso dessa ordem: o
envio de mercadoria consignada ao Governador do
Estado. Note Vossa Excelência como anda a
administração pública, sem que isso importe na
responsabilidade do Senhor Juscelino Kubitschek,
que nada tem a ver com os maus atos de
seus administradores. O Senhor Renato Costa
Lima, Indicado pelo PTB para dirigir o Instituto
Brasileiro
do
Café,
infelizmente,
não
está satisfazendo. Sua Senhoria devia honrar
a indicação do partido e, como tal corresponder
às expectativas do Govêrno da República.
Parece, pelo comunicado do Instituto, que nós é
que estamos errados, não estamos sendo
corretos nas nossas informações e clamamos
injustamente, de modo alarmante, quando a
realidade é outra. O fato é que S. Sa. enviou, por
dois ou três aviões cargueiros, onerando assim o
custo do produto, trezentos e tantos sacos ao
Govêrno do Estado. Veja Vossa Excelência a
anormalidade do fato. Essa a minha estranheza.
Permita-me prosseguir no meu aparte, apesar de sua
extensão. Em março, pedi ao Sr, Renato Costa Lima
para atender o Município de Itacoatiara, carente do
produto, e a resposta foi a seguinte, em carta de 10
de março de 1959:
"Respondendo seu cartão de 5 do corrente,
temos prazer em informar que, dentro do
plano de abastecimento de café para os Estados do
Norte, a praça de Itacoatiara recebeu recentemente
uma partida de 500 sacas que, segundo
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comunicação recebida dos nossos funcionários, que
se encontram no Estado do Amazonas, para
acompanhar
a
distribuição,
atendem
às
necessidades do comércio daquela localidade. Com
as expressões da minha estima e aprêço, (a) Renato
da Costa Lima".
Tanto quanto me posso lembrar da cifra,
deve ter sido da ordem de duas mil sacas
o que pedia Itacoatiara, o segundo município
do Estado, para que não lhe faltasse o produto.
No entanto, o Presidente do Instituto se apressa
em responder que já havia enviado quinhentas. Com
isso se dá por satisfeito e não manda mais. Vejam a
imprevidência dêsse cavalheiro, que não conheço
pessoalmente mas que pertence ao meu Partido e foi
indicado pela Seção de São Paulo. A justiça começa
em casa, e nós, do Partido Trabalhista Brasileiro,
estamos criticando e comentando erros de pessoa
indicarda pela nossa própria agremiação.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o
aparte de V. Exa., que vem em abono das
minhas considerações. Certamente, V. Exa. chegou
um pouco tarde e não teve conhecimento de
que me referi à primeira parte que V. Exa. estranhou,
ou seja que existam trinta mil sacas de café
no Amazonas. Êsse ponto já o expliquei, no início
do meu discurso. Talvez em conseqüência da
atitude de Vossa Excelência e de outros
parlamentares, o Presidente do Instituto tenha
tomado providências.
Quanto ao Pôrto de Itacoatiara, tenho
em mãos dados estatísticos, que mostram
que, no mês de janeiro, foram lá desembarcadas
quinhentas sacas de café; no de fevereiro,
não chegou nenhuma; e no de março, chegaram
mil. De lá para cá, de março para junho, nada
mais foi mandado para o Estado do Amazonas.
Daí a crise.

Depois disto, o Presidente do IBC entende que
embarcando, como pretende, trinta mil sacas, sanará
o efeito da crise que desencadeou; mas o que
precisamos evitar, daqui por diante, é que ocorra o
que sucedeu nesse período de não abastecimento.
Por isto, estou na tribuna.
O Presidente do Instituto do Café, segundo
estou informado, quer mandar cem mil sacas do
produto para Belém, pelo vapor "Lóide Uruguai".
Sugiro a Sua Senhoria que mande, dessa partida,
uma cota diretamente para Manaus, porque a falta
de transporte não é só dos portos do Sul para os do
Norte, mas também de Belém para Manaus. Não
temos navagação que nos permita confiar numa
regular redistribulção. Já que Belém tem o dôbro da
população de Manaus, poder-se-ia enviar para
aquêle pôrto sessenta mil sacas e as restantes
quarenta mil para Manaus, ficando em depósito,
entregues aos próprios interessados. Está, aliás,
sendo objeto de reclamações do comércio regular a
interferência do Instituto no abastecimento,
porquanto, há talvez cinco dezenas de anos, êste se
fazia, normalmente, pelos comerciantes. O comércio
regular foi perturbado pela ação do Instituto, que
chamou a si o encargo de abastecer a praça de
Manaus, com o intuito de coibir o contrabando. O
remédio, entretanto, matou o doente. Para impedir o
contrabando, não se mandou mais café.
Não havendo café, evidentemente, não houve
contrabando; mas não me parece esta uma fórmula
feliz de resolver o problema do abastecimento, numa
época em que tudo falta; sendo ainda o café, como
todos sabem, uma bebida atessivel às populações
pobres.
O
SR.
VIVALDO
LIMA:
–
Vossa
Excelência
declarou
que
o
Parto
de
Itacoatiara recebeu, em janeiro, quinhentas sacas
de café e, em março, mil ou sejam 1.500 sacas,

– 475 –
Pergunto: se o consumo de café, no Amazonas, é
ininterrupto, constante, porque bebida diária, como é
possível àquele Estado suprir seus municípios,
durante seis meses, com essa ridicula cota?
A impressão que se tem, nessa circunstância,
em que parece estar havendo racionamento,
uma vez que o Instituto distribui parcimoniosamente
o café, é que não existe o produto no Brasil.
Eis a razão do telegrama, um tanto jocoso,
do Governador do Estado, em que S. Exa.
pede permissão, dada a carência do produto
e até que seja plantado em quantidade suficiente,
pede permissão para importá-lo do estrangeiro.
Como se verifica, a interferência do Instituto foi
desastrosa.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Cabe aqui uma
revelação, que só faço por dever de consciência.
É notório que não estou em harmonia
com o Governador do meu Estado; no entanto, neste
caso, como em tôdas as vêzes em que S. Exa. agir
em consonância com os interêsses legítimos do
Estado, estou com êle solidário. É do meu
temperamento.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. tem dado
sobejas provas dessa atitude.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. tem sempre
colocado o interêsse do Estado acima das questões
pessoais e partidárias. Também eu ponho os
interêsses do meu Estado acima dos interêsses do
meu próprio Partido. Reconheço que o Senhor
Renato Costa Lima, Presidente do Instituto Brasileiro
do Café, embora do Partido Trabalhista Brasileiro,
não tem agido bem.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Obrigado pela
justiça que me fazem os nobres colegas de Bancada,
cujo testemunho é desvanecedor. A revelação
que queria fazer é que uma das pessoas
que
se
avistaram
com
o
Representante
do Instituto Brasileiro do Café declarou-me que

se o telegrama do Governador houvesse chegado
antes de providenciado o envio do produto, por via
aérea, êste não teria saído ou, então, êle teria pedido
demissão do cargo.
A esta altura, Sr. Presidente, declarei ao
intermediário, nesta Casa: "A coisa está ficando mais
feia; a Bancada federal vai tomar atitudes frontais
contra aquêles que deliberadamente agem contra o
interêsse do povo do Amazonas".
Dessa data em diante, não me avistei mais
com o intermediário, que é conterrâneo nosso mas
está em São Paulo. Não tenho o desprazer de saber
seu nome; a qualquer, hora, porém, se a isso fôr
compelido, poderei obtê-lo.
O SR. VIVALDO LIMA: – Aceitaremos o repto.
Em defesa dos incerêsses do Amazonas
permanecere-mos na tribuna até que haja solução
para o caso. Se necessário exigiremos até uma
solução política.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Obrigado ao
nobre colega.
Sr. Presidente, os honrosos apartes quase me
desviaram da sugestão que venho apresentar. É a
seguinte: que seja fornecida ao Amazonas uma parte
da cota, aí, sim, os fiscais fariam a redistribuição por
todo o Estado.
Sabem os homens da região e os estudiosos
do assunto que o café é essencial para o seringueiro.
Não vai êle para o trabalho sem o café. Não pode ir,
porque não tem outra bebida.
Sr. Danilo Mattos Areosa, Presidente da
Federação do Café do Estado, quando estêve no Rio
de Janeiro, avistou-se com o Presidente do Instituto
Brasileiro do Café e advertiu S. Exa. com as
seguintes palavras:
"Durante os contatos havidos com o
Presidente do IBC, veio a saber que, as medidas que
haviam sido tomadas eram para reprimir o
contrabando de café para o exterior. Essa ale-
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gação causou certa revolta ao comércio
amazonense, pois, se existe, como alega o IBC,
contrabando de café, êsse não foi feito pelo Estado
do Amazonas."
O SR. CUNHA MELLO: – O Instituto sabe
muito bem por onde é feito o contrabando.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – É do seu
conhecimento também que o Estado do Amazonas
se conservou dentro da cota comum de 28 mil sacas
a menos de 30 mil. Há Territórios, como o do Amapá,
que tiveram suas cotas aumentadas de 1.800 sacas
para 22.000. Não é preciso ser mago, muito
inteligente, nem economista para verificar por onde o
café é contrabandeado. Certamente quando o
excesso da remessa ultrapassa essa proporção,
desafia o consumo do café local.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não.
O SR. VIVALDO LIMA: – A propósito do tema
sôbre o qual Vossa Excelência agora está versando,
lerei o seguinte tópico do Jornal do Commercio:
"CAFÉ POR AVIÃO
As medidas adotadas pelo IBC, para combate
ao contrabando, levaram ao absurdo da própria
autarquia ter que embarcar por avião, café para
atender ao consumo da população de Manaus, para
atender ao apêlo formulado pelo Governador do
Amazonas.
Somos
dos
que
apóiam
tôdas
as
medidas que visem combater o contrabando,
e
muito
especialmente
no
caso
do
café,
cujos
prejuízos
recaem
diretamente
sôbre
a
coletividade,
pelo
aviltamento
dos preços do produto no mercado interna-

cional, pelos prejuízos que causam ao nome
do País e ao comércio exportador, que
onerado de impostos e com o confisco cambial,
não pode concorrer com êsses tipos de
"negociantes".
Mas,
também,
reconhecemos
que o produto de consumo interno – cafés de
bebida Rio, de tipo inferior ao 7 – não apresentam
atrativos
para
os
"contrabandistas",
que
empregavam o expediente de embarcar a
mercadoria para o Norte e fazer transbordos
para os portos das Guianas para, em
seguida, transportá-lo para Nova Iorque ou
outros portos norte-americanos. E que êsse
tipo de café não encontra aceitação no exterior,
nem oferece as vantagens de preço – para
negociar as divisas no mercado livre –
como os cafés, especialmente, os de estilo
Santos, bebida mole, com entrega na Bólsa de Nova
Iorque.
O IBC, que vem fazendo uma campanha
para fomentar o consumo interno do café deve
rever sua política quanto aos embarques para o
Norte e Nordeste exercendo melhor fiscalização
quanto aos tipos embarcados, bem como
fiscalizando o desembarque do produto nos seus
portos de origem. Restringir, impedir que se façam
negócios, suspender os fornecimentos, é que não
nos parece ser o mais indicado. pois embarcar café
por avião talvez não seja a melhor política de
barateamento do preço do produto nos centros de
consumo".
Como vê, V. Exa., o IBC é que manda o café
que interessa ao contrabando; está claro Se,
portanto, saiu daqui do Sul café do tipo fino, que foi
realmente, objeto de exportação ilegal alguém deve
estar comprometido no caso. Mas, onde se encontra
a Fiscalização do Instituto, que permite a inclusão,
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nas cotas do Norte e do Nordeste, de cafés finos
para serem contrabandeados para os países
vizinhos e América do Norte? – Responda o
Presidente do IBC.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço a
informação que Vossa Excelência presta. Já
agora me sinto mais encorajado a ler parte
de uma entrevista do Sr. Danilo Matos Areosa,
Presidente da Federação do Comércio, na qual
declara:
"Quando da visita a esta cidade, há meses
atrás, de elementos categorizados do Instituto
Brasileiro do Café, não foi esta Federação ou os
Sindicatos do Comércio que lhe são filiados,
colocados a par das medidas que o IBC tencíonava
pôr em prática. Daí não ter sido o assunto debatido
dentro dos interêsses da região, pois, é sabido e ao
mesmo tempo lamentável que, elementos de
projeção na administração pública brasileira, sejam
tão pouco conhecidores dos problemas nacionais, no
tocante ao setor de abastecimento da região Norte
do País".
É o que diz conterrâneo nosso, moço
ilustrado, portador de uma tradição de família
no nosso Estado, descendente do velho
Mattos Areosa, de todos conhecido. Tais
declarações revoltam-nos, porque, afinal de
contas, S. Sa. é o responsável por êsse setor
da Federação do Comércio.
Continua o Sr. Danilo Mattos Areosa:
"Logo
em
seguida
foi
o
comércio
importador amazonense surpreendido com a
comunicação feita pelos exportadores tradicionais de
café de Vitória, de que os lotes que aguardavam
praça para Manaus não mais seriam embar-

cados em conseqüência de determinações
expressas do I. B. C.".
Neste ponto, abro outro parêntese. A alegação
de que a causa é a falta de transportes, portanto,
também não procede, porque os navios do Lóide,
realmente, ronceiros, se atrasam nas viagens e têm
acarretado grandes dificuldades ao Estado. De certa
época para cá, depois que deixaram de fazer o
trânsito do trigo e de ir para o Nordeste,
regularizaram em parte suas linhas. O café,
realmente, não seguiu por determinação do Instituto
Brasileiro do Café, que prendeu êsses lotes no Pôrto
de Vitória.
O SR. VIVALDO LIMA: – Por determinação
expressa do Instituto Brasileiro do Café, como
assinalou Vossa Excelência.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Como era de se
prever, as firmas comerciais da praça que se
julgavam prejudicadas solicitaram à Federação do
Comércio e ao Sindicato dos Representantes
Comerciais que fôssem tomadas medidas que
salvaguardassem os seus interêsses.
A fim de que o assunto fôsse devidamente
debatido, reuniram-se as diretorias das duas
entidades e telegramas e ofícios foram endereçados
ao Presidente do Instituto Brasileiro do Café, sem
que se tivesse obtida qualquer contestação por parte
da Administração dessa autarquia.
Nessa oportunidade – creio que em janeiro do
corrente ano – recebi reclamações – bem como os
mais Senadores – tanto da Federação como do
Sindicato dos Representantes, que se sentiram
prejudicados nos seus interêsses pelo Instituto
Brasileiro do Café, cuja função precipua não é lesar
o comércio, mas abastecer as populações.
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O SR. CUNHA MELLO: – Estou até a supor
que a função precípua do Instituto Brasileiro do Café
é apenas queimar café. Às vêzes chego a ter êsse
pensamento louco, mas, diante da realidade, só se
pode concluir assim. Para queimar, há sempre
estoque; mas para dá-lo àqueles que, às vêzes,
vivem com uma mesquinha xícara de café, êle não
existe.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de Vossa Excelência.
A política de queima de café e de monopólio é
fruto do passado, que devemos evitar.
Temos, por exemplo, no Amazonas – que
conheço melhor – regiões fadadas ao cultivo da cana
de açúcar. Durante a guerra, no entanto, fui o infeliz
Prefeito de Manaus, que não tinha açúcar para
distribuir à população, porque era proibido naquela e
nas zonas vizinhas, o cultivo da cana de açúcar. Só
poderíamos produzir cachaça; e esta tirava o homem
do trabalho.
O monopólio e o estabelecimento de regiões
principais para o plantio e cultivo de determinados
produtos, ocasionou a verdadeira colcha de retalhos
que é a economia do nosso País, com graves
prejuízos para o Amazonas, que pode produzir em
larga escala.
O SR. CUNHA MELLO: – A política de zonas
econômicas estanques, isoladas, seria produtiva se
tivéssemos, na extensão do País, transportes
adequados. Como não os temos, representa uma
calamidade. Quanto ao açúcar, V. Exa, sabe que
falta constantemente na praça de Manaus, tornando
a vida do Amazonas mais amarga.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Perfeito.
Outro dia estive no Lóide Brasileiro, pedindo
transporte para o açúcar e havia poucos minutos V,
Exa. dali saíra tratando do mesmo assunto.

Há dias um navio voltou a Manaus, quando já
prosseguira viagem, para levar dez mil sacas de
açúcar que estavam depositadas em pôrto
intermediário. A questão de economia estanque
seria, portanto, perfeita, se tivéssemos regular
serviço de transportes. Somos uma região rica, e
talvez a estrada de Brasília consiga ser um istmo
para a nossa economia, dando-nos a satisfação de
verificar que não estamos tão longe, tão afastados
do resto do Brasil e tão abandonados.
Sr. Presidente, prossigo lendo, em parte, a
entrevista do Sr. Danilo Mattos Areosa:
"Novamente reunidos os interessados na sede
do Sindicato dos Representantes Comerciais, ficou
resolvido apelar-se para a Bancada Amazonense na
Câmara e no Senado, o que foi feito em seguida,
dando-se conhecimento, detalhadamente, a alguns
Deputados e Senadores, das ocorrências e da
apreensão do comércio amazonense".
Quer dizer: o Instituto Brasileiro do Café foi
alertado; as pessoas importantes citadas na
entrevista, que estiveram no Amazonas, cientificadas
da reunião da Federação e dos Sindicatos do
Comércio, e os parlamentares da Bancada da
Amazônia informados da situação. Eu mesmo
ocupei a tribuna dobre o assunto. O Presidente
do IBC, portanto, sabia o que acontecia; não
evitou a crise porque não o quis. A desculpa de
que
o
café
não
seguiu
por falta
de
transporte, também não é verdadeira. Prova
o Sr. Danilo Mattos Areosa que existia estoque
no Pôrto de Vitória, o qual não foi embarcado na
navegação regular por ter o Sr. Renato Costa
Lima sustado a remessa até a organização
de um plano que coibisse o contrabando. Seria
mais fácil, em minha opinião de leigo em fiscalização
de café, se colocasse um fiscal a bordo dês-
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ses navios incumbido de verificar o desembarque do
produto nos portos de destino.
Essa medida sensata, e não uma providência
de âmbito geral, que prejudica os interêsses
econômicos de determinadas regiões do País,
produziria o resultado desejado.
O SR. VIVALDO LIMA: – A fiscalização
verificaria se o café embarcado se destinava, de fato,
ao Nordeste, dentro dos tipos destinados àquela
região.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Essa a
providência que nós que não somos técnicos, V.
Exa. eminente médico, e eu um sofrível agrônomo,
adotaríamos. Não reteriamos o produto, visando a
coibir a fraude. Conheço, aliás, várias anedotas
nesse sentido; mas, o adiantado da hora, não me
permite enfeitar, com elas, meu discurso.
Prossegue o Sr. Danilo Areosa:
"Embora tenham êsses parlamentares, como é
do nosso conhecimento, tratado do assunto junto à
Presidência do IBC, nenhum resultado satisfatório foi
obtido, o que quer dizer que o IBC não revogou as
instruções anteriores".
Sr. Presidente, o nobre Senador Vivaldo Lima
recorreu ao Instituto Brasileiro do Café, através de
carta; eu fui, algumas vêzes, pessoalmente, àquela
autarquia. Em certa ocasião, em companhia do
Presidente da COAP, do Amazonas, Sr. Silvio
Tapajós, a qual declarou que aquela COAP se
responsabilizaria pela recepção dêsse café e o
distribuiria a outro órgão que entendesse. Tudo isso
foi esquecido. A resposta que tive é que estava
sendo examinado um plano completo de
fornecimento de café.
O SR. VIVALDO LIMA: – Tudo conversa
fiada.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Em relação a
êsses fatos, prossegue o Sr. Danilo Mattos Areosa:
"Chegando ao nosso conhecimento êsses
fatos, voltaram novamente os dirigentes das firmas
comerciais que se julgavam prejudicadas a reuniremse, nessa altura, na Federação do Comércio, quando
ficou resolvido ser o assunto transmitido à
Confederação Nacional do Comércio, na Capital da
República, pedindo a sua Interferência junto à
Presidência do IBC, no sentido, ainda, de revogar as
instruções
anteriores,
que
todos
julgavam
prejudiciais ao comércio e ao povo amazonense.
Nem com a interferência, senhor repórter, do órgão
de cúpula do comércio brasileiro, foi obtida qualquer
solução favorável".
Vejam V. Exas. que o caso transcedeu de uma
simples reunião do Sindicatos dos Representantes
de Venda de Café; foi à Associação Comercial, foi à
Federação de Comércio do Amazonas e ultrapassou
êsse círculo, vindo para a Confederação Nacional do
Comércio. Tudo demonstra que o assunto foi
ventilado. As autoridades encarregadas do café é
que, advertidas, não tomaram as necessárias
providências.
Prossegue o Sr. Danilo Areosa:
"Dai por diante, excluído que foi o comércio
exportador de Vitória, e os importadores
amazonenses de transacionarem livremente no
mercado do café, ficando o abastecimento da praça
de Manaus e outras do País a cargo do IBC, chegouse ao resultado que todos já conhecem:
Irregularidade constante no fornecimento do produto
para o consumo do nosso Estado".
Essa
é
uma
parte
da
entrevista
que
aquêle
alto
comerciante
deu
à
Imprensa
de
Manaus,
ao
regres-
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sar da sua viagem ao Sul, e na qual ficou provada a
incúria, a má vontade, a inépcia, a inércia, – não sei
mesmo que nome possa dar a essa atitude que o
Instituto Brasileiro do Café adotou contra uma região
do País.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa.
outro aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Há pouco, V. Exa.
falou, e até pedi que repetisse, uma determinação
expressa do Instituto Brasileiro do Café. Quer dizer,
o Instituto está monopolizando a distribuição do
produto. Peço licença ao nobre colega para ler, a fim
de que conste de seu discurso, através dêste aparte,
tópico do Jornal do Brasil, de 14 do corrente, sob o
titulo Absurdo:
"É êste realmente um País extraordinário.
Temos uma Constituição que só excepcionalmente
admite monopólios e sempre por meio de lei,
ao mesmo tempo em que o País constitui
uma unidade econômica e que nenhum embaraço
pode ser criado à circulação interna de mercadorias.
No entanto, o Instituto Brasileiro do Café arroga-se,
sem apoio legal, o monopólio do comércio de
café apenas em relação a determinada região do
País, a título de impedir o seu contrabando para o
exterior. E o que é pior é que deixa a região assim
sujeita ao seu guante desprovida de um quilo sequer
de um produto de que armazena no Sul milhões de
sacas.
É evidente que o seu procedimento
é
totalmente
Inconstitucional.
Se
o
Govêrno
estabelece
certas
condições
para a exportação do café, só um recurso não é
admissível para que as ponha em prática, e

êste é precisamente o de embaraçar o seu comércio
internamente. Cumpre-lhe utilizar todos os meios de
que disponha para reprimir o contrabando no lugar
em que êle se processa, não compensar a falta de
idoneidade de seus prepostos ou a carência de seus
elementos de repressão proibindo que, certas zonas
do País, inclusive a Capital de um dos seus Estados,
como é o caso de Manaus, se abasteça do produto.
Mesmo porque, assim, está violando mais um
dispositivo constitucional, que é o que proíbe criar
distinções entre as unidades da Federação".
Li êsse tópico porque o jornal desaparece,
mas os Anais do Senado ficam para a posteridade.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Exa. e louvo a preocupação que teve de trazer
para o Senado, adredemente preparada, essa série
de documentos que tiraram um pouco a sensaboria
do meu discurso, possibilitando assim um trabalho
de equipe, de que tanto nossa terra carece.
Assim é que, Sr. Presidente, estando,
domingo, a folhear as páginas de jornal desta capital,
li trabalho de autoria do Sr. Teófilo de Andrade,
intitulado "O contrabando e o abastecimento do
Amazonas".
Não preciso fazer qualquer referência a êsse
técnico, que muito tem escrito a respeito de café.
Conheci-o na Suíça, em maio do ano passado.
Conversamos a respeito de vários problemas e,
como é de seu hábito, falou-me muito sôbre café,
deixando-me a impressão de ser um grande
entendido no assunto.
Com êle aprendi coisas que um leigo pode
aprender de um técnico.
Qualquer
trabalho
dêsse
comentarista,
portanto,
desperta
minha
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atenção. Nesse, que vou ler, aponta-nos a solução de se dispor, impunemente, de embarcações para
para o contrabando.
levar o produto às Guianas.
Publiquei, há tempos, manifesto de navios
"O CONTRABANDO E O ABASTECIMENTO DO
entrados no Pôrto de Nova Iorque vindos da Caiena
AMAZONAS
e de Paramaribo, com lotes de cafés brasileiros. E
ainda ontem reproduzi as informações de George
Em economia, uma restrição puxa outra, e Gordon Paton, pelas quais se verifica o volume
mais outra, até se formar um tremendo emaranhado espantoso de café saído do nosso País para os
do qual é muito difícil sair, resultando daí uma Estados Unidos, via Guianas.
desorganização pela qual quem paga é a
A coisa era simples e feita às escâncaras.
coletividade.
Todo o café que chegava a Belém do Pará, fôsse
É o que acontece com essa história do prèviamente destinado ao contrabando; fôsse
suprimento de café ao Amazonas, que está a destinado ao consumo interno do Pará, fôsse em
provocar verdadeira crise no Estado, com protestos e trânsito para o Amazonas, era desembarcado, pôsto
mais protestos do povo, da imprensa e, por fim, do em chatas e pequenas embarcações, e enviado para
próprio govêrno estadual.
as Guianas.
O Amazonas como o Pará, era suprido de café
O resultado foi que se manifestou a crise
pelo comércio normal. Recebia produto de baixa de carência interna. O Pará e o Amazonas
qualidade, por ser mais barato exportado, em geral, ficaram sem café, porque todo o que chegava era
de Vitória e do Pôrto do Rio.
exportado em contrabando, negócio muito melhor e
Mas, um dia, os espertos verificaram que, com muito mais rendoso do que vendê-lo às torrefações
a diferença que há entre o dólar-café de 60 locais.
cruzeiros, e o dólar livre de 135 e 140 cruzeiros, era
A solução para o caso era estudar a
um bom negócio contrabandear o produto. E ali, causa do desvio e corrigi-Ia. Esta causa era o
como a fiscalização aduaneira é nula, iniciaram os confisco cambial. Era mister, pois, acabá-lo de
sabidos o seu trabalho, sob as vistas das autoridades uma vez, pela reforma cambial ou pelo menos,
estaduais e municipais, de Belém do Pará.
através de uma "pauta mínima", como tenho
Quando o escândalo estourou – e foi preconizado, desde anos. Mas as nossas
denunciado, pela primeira vez, nesta coluna – um alto autoridades, interessadas em conservar o confisco
representante do IBC foi a Belém do Pará. Perguntou para alimentar o setor governamental e privado do
a alguém – que não lhe sabia a qualidade – qual o "câmbio privilegiado" preferiu a política da retirada
bom negócio que se poderia fazer. E a resposta veio do sofá. E deu-se o golpe de morte no comércio
pronta: "Tendo-se acabado o negócio de importação interno, de distribuição do café, proibindo-se
no contrabando dos automóveis, o bom negócio da a exportação para o extremo Norte, que
hora seria exportar café, também em contrabando. passou a ser monopólio do Instituto Brasileiro do
Para isso, porém, era mister certa ajuda, a fim Café.
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Isso, aliás, estava dentro do plano geral de
incremento do consumo interno. Só o IBC, com os
seus estoques, retirados em parte em cotas de
sacrifícios impostas à lavoura, estava em condições
de vender café baratinho ao consumo interno.
Mas, fugindo de Sila caímos em Caribides. O
IBC não se encontrava devidamente aparelhado para
realizar o comércio interno do café, para o extremo
Norte. Sofria o mal de das as organizações estatais.
Destarte, o café desapareceu de Manaus. Em vez de
café baratinho, passou a população a ter de pagar
café caríssimo, no câmbio negro. E chegou, afinal, o
momento em que o café desapareceu de todo.
Ainda ontem, mostrou-me um amigo um
telegrama de pessoa de sua família, pedindo a
remessa, por avião de alguns quilos de café, para
pessoas que a êle estão habituadas, desde anos, e
que não podem dispensá-lo, Há protestos na
Assembléia Estadual. Grita a imprensa. E já se
pensa em importá-lo do estrangeiro, como ameaçou
o Governador do Estado, homem que pode não ser
mestre do Govêrno federal, mas pode ser mestrinho
em seu Estado.
É nisso o que dá o estatismo, sobretudo
em um País sem consciência de responsabilidades
como o nosso. Em uma firma particular, o
fornecedor dá por paus e por pedras, mas entrega a
mercadoria no prazo pedido pelo freguês. Tratandose de funcionalismo público, a coisa é diferente.
Há o horário de trabalho e há os feriados.
Que esperem os interessados. Tudo fica para
amanhã. E o resultado é que os amazonenses
estão condenados a torrar castanha e be-

bê-la, pondo a imaginação a trabalhar, para ter a
ilusão de que estão a beber café.
Para liquidar o contrabando, o curial é acabar
com a sua causa, ou seja, com o confisco cambial
imposto ao café. Todavia, se, por fas ou por nefas, o
Govêrno Federal não quer acabar com o confisco,
então que policie as fronteiras e os portos, e impeça
que em Belém do Pará, se desvie o café destinado
ao consumo interno, para a exportação clandestina.
Mas deixar o povo do extremo Norte sem café para
beber é uma calamidade.
Se a coisa não fôsse trágica para os
amazonenses, seria para rir – rir dos que impõem o
confisco cambial; rir dos que não têm coragem de
pegar touro pelos chifres e acabar com o
contrabando em Belém do Pará; rir dos que
impedem que o café chegue a Manaus. Porque com
as distâncias existentes pensar que o café possa sair
de Manaus para o exterior, em contrabando, é, como
disse um jornalista daquela cidade, de fazer estourar
em um frouxo de riso, os cordões do hábito de um
frade de pedra."
O publicista não tem, evidentemente, intuito de
oposição, como também não o temos; pois somos
membros da Maioria e desejamos que o Govêrno vá
sempre muito bem. Apoiamo-lo e damos-lhe tôda a
nossa boa vontade; mas, em momento como êste,
incumbe-nos formar muralha firme, para que não
sejam esquecidos os sagrados direitos do povo que
representamos.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa um
aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer.
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O SR. VIVALDO LIMA: – Êsse artigo também
causou-me forte impressão; já o tinha na minha
coletânea de recortes sôbre o assunto.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o
cuidado com que Vossa Excelência acompanha o
assunto. Defendemos ambos, os interêsses da
nossa terra.
O SR. VIVALDO LIMA: – Peço a V. Exa.
antes que encerre suas considerações que me
permita ler, para que conste de seu discurso, carta
dirigida de Belém a um dos brilhantes jornalistas,
integrante da Bancada da Imprensa no Senado, Dr.
Paulo Oliveira, pelo Senhor Ricardo Borges, membro
da Comissão de Planejamento da S.P.V.E.A., exDiretor do Banco de Crédito da Borracha, exDeputado Estadual e ex-Prefeito Municipal de
Bragança. Por ela se vê que a praça de Belém está,
igualmente, em situação angustiosa com a falta de
café.
Já não é só o Amazonas; o Pará, também,
está clamando contra a política do IBC. A carta é a
seguinte:
"Prezado amigo Dr. Paulo Oliveira.
Belém, 9 de junho de 1959.
Muito grato ao seu generoso conceito dos
meus conhecimentos e serviços ao Pará e
Amazônia. Conforme publicou "Maleta de Avião",
que me tem assíduo leitor.
Por êle verifiquei estar você, entre
outros assuntos amazônicos, atualizado com a
política que por cá ainda não atuou de intensificação
do consumo interno do nosso café. Nesta região o
café tornou-se raridade e quando encontrado o seu
preço é de 150 cruzeiros o quilo para cima, do
produto moído, e assim mesmo misturado de modo
intragável. Enquanto isso, o contrabando de milhares
de sacas, semanalmente, é de franquia afron-

tosa à população, cujo conformismo com o
sofrimento V. conhece. Devido suas publicações
sôbre o caso, um amigo meu, pessoa idônea, pediu
consultasse a V. as possibilidades que o Instituto do
Café oferece à torrefação do café para fornecimento
ao consumo público por preço tabelado. Desejaria
saber se o Instituto garante o fornecimento do
café em grão e quais as condições e, também, se
indica um equipamento, o mais moderno, de
torrefação perfeita, sua composição, custo e firma
vendedora.
Vamos, meu querido amigo, ver se daí surge
coisa de utilidade pública que se vai constituindo
curiosidade de museu.
Afetuoso abraço de seu velho companheiro e
amigo. – Ricardo Borges.
Vê, V. Exa., como o signatário termina
irônicamente sua carta. Comprova que quando o
Instituto resolveu intrometer-se – êsse o têrmo certo
– na distribuição do café, formou-se a confusão.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço mais
êsse aparte do eminente colega.
O café, segundo dizem aquêles que o usam
em profusão, costuma tirar o sono; penso que já está
dando sono ao PIenário, de tanto nêle se falar.
Sr. Presidente, aproveito os últimos minutos
que me restam para ler o requerimento aprovado
pela Assembléia Legislativa do Amazonas:
REQUERIMENTO
"Requeremos, nos têrmos regimentais, a
inserção na Ata dos nossos trabalhos de hoje, de
um voto de congratulações com o eminente
Senador Mourão Vieira, digno e eficiente
representante do nosso Estado na Câmara Alta
do País, pela brilhante vitória que acaba de
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obter em defesa da juta amazonense.
É que, Sr. Presidente, graças à campanha
que desde 1957 o Senador Mourão Vieira vem
movendo no Senado e na Imprensa, o Instituto do
Açúcar e do Álcool acaba de aprovar importante
resolução determinando que tôda exportação de
açúcar seja embalada em sacaria de juta – resolução
esta que põe fim à velha controvérsia entre os
defensores do algodão nordestino e os da juta
amazonense.
Com tal resolução, uma vez que a safra atual
do açúcar está calculada em dez milhões de sacos,
terão emprêgo assegurado cinco mil toneladas das
nossas fibras. Trata-se, como se vê, de uma grande
vitória para a nossa região, motivo pelo qual
requeremos um voto de congratulações com o
Senador Mourão Vieira – verdadeiro batalhador de
tão importante campanha.
S. R. da Assembléia Legislativa do Estado do
Amazonas, em Manaus, 4 de junho de 1959. –
Roberto Jansen. – Junot Carlos Frederico. – João
Valério. – Francisco Queiroz. – José Mendes. –
Alfredo Campos. – Mário Diogo de Melo. – Arlindo
Pôrto. – Djalma Passos. – Vinicius Conrado. –
Almério Mendes. – Sérgio Pessoa Neto. – Dídimo
Soares. – Antenor Machado da Silva. – Menandro
Tapajós".
Assim, Sr. Presidente, vamos vivendo no
Amazonas: uma derrota no café e uma vitória na
juta; mas continuamos trabalhando pelos altos
interêsses da terra que para aqui nos mandou. –
(Muito bem; muito bem. Palmas.).
Durante o discurso do Senhor Mourão
Vieira,
o
Sr.
Filinto
Müller
deixa
a
cadeira
da
presidência,
assumindo-a
o

Sr. Gilberto Marinho e, depois, o Sr. Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Freitas
Cavalcanti, terceiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, quarto orador inscrito.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Presidente, embora não concordando com as razões
aduzidas pelo eminente Professor Américo Lacombe,
Secretário de Educação da Prefeitura do Distrito
Federal, em carta a mim dirigida, contraditando
afirmações que fizera da tribuna do Senado, a
propósito das excedentes à matricula no Instituto de
Educação, considero dever de ética dar
conhecimento à Casa dos argumentos invocados por
Sua Excelência.
"Revela esta que o amigo terá aludido a uma
decisão judiciária, determinando a aceitação de
excedentes do ano passado.
Ano após ano, há recursos judiciários contra os
nossos concursos de seleção, para a admissão ao
curso ginasial, nos quais, via de regra, se impugnam
os sistemas adotados para escolha das que devem
ser aceitas e, às vezes, se solicita a matricula das
candidatas que não lograram classificar-se dentro do
número de vagas estipulado."
"Não houve nenhum dêsses recursos, até
agora, que logras-se triunfar; ao contrário, todos têm
reconhecido a legitimidade das instruções adotadas,
ano a ano, para regularem tais concursos, inclusive
quanto à limitação de matrículas, estabelecidas
pelo Instituto de Educação e pela Escola Normal
Carmela Dutra, limitação que é, de resto, impos-
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ta pela legislação federal, quando determina não
excedam as matrículas a capacidade didática do
estabelecimento (art. 78, nº 2, do Decreto-lei nº
4.244, de 9 de abril de 1942, e art. 18, da Portaria
Ministerial nº 501, de 19 de maio de 1952."
"No ano de 1958 foi impetrado um Mandado
de Segurança para candidatas excedentes, cujo
acórdão não foi ainda publicado, estando quarenta e
tantas delas cursando o Instituto em virtude da
liminar concedida."
"O julgamento dêsse mandado, da alçada do
Tribunal de Justiça, é, ainda, de primeira instância,
havendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal,
em caso idêntico, denegatória da matrícula dos
excedentes respectivos, mas ainda que se tratasse
de decisão definitiva e já publicada, nada teria ela
que aproveitasse ao caso vertente, pois, no ano
corrente, o sistema de seleção usado foi diverso,
caracterizando-se, justamente, pela circunstância de
que não deixa excedentes. Além disso, o Mandado
de Segurança que foi requerido, neste ano, por
candidatas dentre as que pleitearam o seu
patrocínio, foi denegado, por sentença que repudia
não só a ilegitimidade alegada, do sistema, como a
da limitação das matrículas. Enquanto não fôr
reformada essa decisão, não poderemos matricular
excedentes (que, aliás, repita-se, não existem), sem
infração de uma decisão do Poder Judiciário.
De resto, se viessem a ser acolhidas as 181
candidatas, não admitidas, que prestaram a última
prova, consideradas que fôssem "excedentes",
teria sido tal prova totalmente inútil; não teria
recusado nenhuma das candidatas, quaisquer

que fôssem as suas notas, o que equivaleria a
suprimir do concurso o cômputo de tudo quanto se
referisse a conhecimentos de História do Brasil e de
Geografia. Por que se faria isso para tais matérias e
não para qualquer das outras duas – Aritmética e
Português? Se qualquer destas disciplinas tivesse
sido o objeto da última prova, como poderia ter
ocorrido (a ordem das provas é casual), as
"excedentes" seriam outras e, assim, sua admissão
dependeria de mero acaso.
A julgar pelas notícias dos jornais teria o
eminente amigo discordado também da alegação de
falta de acomodações para as "excedentes".
"A falta do texto oficial do discurso só me
permite argumentar conjecturalmente. A limitação da
matrícula para os ginasianos visa a permitir que o
Instituto de Educação e a Escola Normal Carmela
Dutra se dediquem, de fato, ao seu mister, que é o
de formar professôras, sendo óbvio que quanto mais
daquelas houver menor terá de ser o número de
vagas para normalistas. Se o discurso se referir,
porém, a dados numéricos publicados recentemente,
por um vespertino, necessário será informar que a
argumentação não procede. O Instituto de Educação
ficou, por tal forma, superlotado com alunas do curso
ginasial, que foi necessário suprimir laboratórios,
instalações sanitárias e tôdas as organizações
periescolares existentes, para que houvesse
onde acomodar todo o desmesurado corpo discente
de anos anteriores. O que se vem fazendo é obra
de recuperação, paciente e paulatina, de ano
após ano, para a reconquista da organização
primitiva. Se cada ano se permitisse o ingresso
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de tantas alunas quantas houvessem terminado o
curso no ano anterior, é evidente que jamais
poderiam restabelecer os. padrões técnicos
indispensáveis a instituições que diplomam o
Magistério Público primário da Capital do País.
Espero que num encontro pessoal possa
explicar-lhe alguns detalhes nessa questão tão grave
para a minha administração e para a qual conto certo
com sua atenção e seu apoio".
Reafirmando, Sr. Presidente, minha não
conformidade com a exposição. do ilustre Professor
Américo Lacombe, devo ressaltar, no entanto, que a
minha discrepância não me impede de reconhecer
os meritórios esforços de S. Exa., em matéria de
ensino, em beneficio da culta e esclarecida Capital
do País. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 177, DE 1959
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
solicitado ao Exmo. Senhor Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio se digne prestar as informações
seguintes:
1º) Quais os segurados aposentados e
pensionistas
dos
Institutos
e
Caixas
de
Aposentadoria e pensões que estão percebendo o
abono de emergência de 30%, de que trata o art. 1º
da Lei nº 2.250, de 30 de junho de 1954; respectivos
salários-base (esclarecendo se o salário-base foi
fixado em virtude de mandado de segurança); valor
do abono; data da sua concessão e importância total
(por ano) despendida, até 31 de maio de 1959.
2º) Quais os beneficiários reajustados pela Lei
nº 1.765, de 18 de dezembro de 1952, respectivos

salários-base; valor da diferença entre o valor do
aumento efetuado pela mesma e aquêle a que
tiveram direito, na conformidade do disposto no art.
1º da Lei nº 2.250, de 30-6-54; instituição que
concedeu a aludida diferença; data da concessão e
importância total (por ano) despendida, até 31 de
maio de 1959, na cobertura dêsse benefício, por
fôrça do art. 4º da Lei nº 2.250, de 1954.
3º) Qual a importância sacada por conta do
crédito especial de setecentos milhões de cruzeiros,
aberto a favor do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, por fôrça da letra f, do art. 3º, da Lei nº
2.250, de 30 de junho de 1954; como foi empregada;
saldo atualmente existente.
Sala das Sessões, em 18 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art.
265, do Regimento Interno, do Projeto do Senado nº
10, de 1959, que altera a constituição do Conselho
Consultivo da Comissão Executiva do Plano do
Carvão Nacional (apresentado pelo Sr. Senador
Irineu Bornhausen), tendo Pareceres ns. 141 e 216,
de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça,
pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, para encaminhar a
votação.
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O
SR.
ATTÍLIO
VIVACQUA
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, ontem,
a votação do Projeto de Lei do Senado nº 10, de
1959, foi adiada por falta de número. Votaram 21
Senadores a favor da proposição e contra, sete.
Talvez alguns dos colegas presentes não tenham
participado da sessão, quando a matéria foi
discutida. Eis por que me permito ligeiras
considerações.
O projeto do eminente Senador Irineu
Bornhausen estabelece, no art.1º:
"O Conselho Consultivo da Comissão
Executiva do Plano de Carvão Nacional, constituído
de conformidade com o § 2º do art. 4º da Lei nº
1.886, de 1953, prorrogada pela Lei nº 3.353, de 20
de dezembro de 1957, passa a ser integrado por
mais um membro, representante dos Sindicatos dos
Trabalhadores nas Indústrias de Extração de
Carvão."
É fora de dúvida o grande alcance, do ponto
de vista de ordem econômica e também de ordem
administrativa, da integração de mais um membro
nessa entidade. Desempenha ela prerrogativa
importante na política do carvão, sobretudo quando
se incorpora a representação dos trabalhadores das
minas. São êles justamente os que enfrentam as
mais árduas tarefas, os que contribuem para a
atividade dos altos fornos, enfim, para que o Brasil
forje sua estrutura metalúrgica.
Não apenas homenagem se lhes presta; há
também razão de ordem governamental das mais
sensíveis, qual a de se dar a êsses trabalhadores
representação em órgão, no qual as classes
operárias são, evidentemente, as mais interessadas.
A
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
contra
o
voto
dos
eminen__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

tes Senadores Gilberto Marinho, Milton Campos e o
meu,
manifestou-se
no
sentido
da
inconstitucionalidade do projeto, dentro da tese de
que em face do art. 67, § 1º, da Constituição,
envolve matéria financeira, escapando assim à
competência do Senado; e no § 2º se determina que
a criação de cargos em serviços existentes é da
iniciativa do Presidente da República.
Sr. Presidente, o Plenário, bem examinando a
matéria, convenceu-se, através da maioria
impressionante contra o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que essa tese não encontra
condenação, como pretendem os que a combatem.
Ao contrário, tem precedentes dos mais importantes
no Senado.
Depois de determinadas resistências e
objeções, a Comissão de Constituição e Justiça da
Legislatura passada, principalmente tendo em vista o
notável parecer do Senador Ferreira de Souza,
assentou a seguinte diretriz: como ao Senado e à
Câmara competem atribuições concorrentes sôbre a
principal parte das matérias – ensino, saúde pública,
planos rodoviários, planos postais, organização
econômica, organização de produção etc. –
entendeu-se que essa competência, que nos é
conferida pela Constituição e, como disse, tem
origem no voto popular, não pode ser cerceada,
quando em determinado projeto se inscrevem os
recursos necessários, mesmo porque constituem
parte acessória. Chegaríamos, não adotada essa
interpretação, a restrições de tal ordem que não
teria sido eu exagerado ao declarar que o
Senado seria transformado numa ociosa Câmara dos
Lords.
Mencionei, Sr. Presidente, os diversos
projetos que votamos, por exemplo, seguro agrário,
auxílios e créditos para êsse fim; assistência
financeira
às
populações
flageladas,
com
abertura de créditos; auxílio da União para a cons-
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trução de monumentos, como a Catedral do Pará.
Votamos ainda com origem no Senado, a
federalização de estabelecimentos de ensino, com a
própria criação de cargos.
Quis dar exemplo sobremodo realçante dêsse
ponto de vista, que foi o projeto de lei em que o
Senado tomou a iniciativa de aumentar os
vencimentos da magistratura do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores da União, da
magistratura do Distrito Federal e, em conseqüência,
do Ministério Público.
Na última sessão, para demonstrar como a
Comissão de Constituição e Justiça realmente
procura justificar seus pontos de vista, eu invocava a
decisão quanto ao projeto do eminente Senador
Fernandes Távora, aumentando a importância dos
prêmios concedidos aos proprietários do Nordeste
que construírem açudes e fizerem trabalhos de
irrigação, matéria em que, evidentemente, a parte
financeira é importante. Dentro, porém, da tese que
esposamos, uma vez que cabe ao Congresso
legislar sôbre a matéria de irrigação de açudagem,
essa parte é complementar.
No caso, não resta dúvida de que a Comissão
Executiva do Plano do Carvão também tem fonte de
renda, oriunda das próprias emprêsas que
contribuem para a sua manutenção com uma taxa de
dois cruzeiros por tonelada.
Procuramos, também, chamar a atenção para
uma situação que é inteiramente diferente daquela
em que, e criam cargos em serviços públicos. O art.
67 da Constituição que proíbe à Câmara e ao
Senado a iniciativa da criação de cargos e empregos
em serviços existentes, merece examinada. O objetivo
alcança, evidentemente, as repartições públicas,
providas por servidores, com vencimentos, férias
aposentadoria
enquadrados
no
capítulo
da
Constituição referente ao funcionalismo público; porque

aí está a grande frente do filhotismo político, do
protecionismo político.
O de que se cogita, porém, é de um órgão de
caráter especifico; que não pode confundir-se com
uma repartição pública; pode ser definida como
entidade paraestatal. Seus membros não são
funcionários públicos, não são servidores estatais.
Estão assim, fora da hipótese do art. 67 e seu
paragrafo 2.° da, Constituição.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que dispõe de
apenas dais minutos para concluir sua oração.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Vou concluir,
Sr. Presidente, estas ligeiras considerações,
renovando o apêlo ao Senado, que, estou certo, se
orientará dentro daquele elevado sentido que o
eminente Líder do Partido Trabalhista imprimiu à
discussão da matéria, quando declarou que não
podia haver, sôbre o tema, questão fechada. E não
pode, Sr. Presidente. Em matéria de ordem
constitucional, não pode haver pensamento prêso a
compromisso ou teses partidárias.
Estou convicto de que êste será o espírito que
inspirará os eminentes representantes dos mais
partidos.
Não me anima outro propósito senão o de
procurar manter aquela orientação da Comissão de
Constituição e Justiça e do Plenário, por vêzes
interrompida, e certo – mas cujo sentido foi quase
sempre o de sustentar e defender as prerrogativas
do Senado, para que êle possa colaborar na
formação das leis e para que não tenhamos, nessa
preliminar da inconstitucionalidade, uma eliminatória
que mata, no nascedouro, iniciativas que merecem
vir a debate e receber, no Plenário, a contribuição de
todos para seu aperfeiçoamento.
Se
dermos
ao
Senado
apenas
o
papel
de
Câmara
revisora,
e
pre-
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ciso, tôdas as vêzes em que a lei fôr esmagada,
tôdas as vêzes em que a lei fôr desrespeitada pelo
Executivo e, mesmo, por esta Casa, que apareçam
os defensores da Constituição.
Sr. Presidente, o de que se trata é da defesa
de uma prerrogativa do Senado da República, que
não pode ser mutilada! (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, para encaminhar a
votação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, a
Constituição Federal atribui competência específica
ao Congresso Nacional. Do mesmo passo, restringe
a cada uma das Casas o poder de iniciativa das leis.
art.
67
da
Lei
(Maior
estabelece,
explicitamente, que o Senado Federal não pode ter a
iniciativa da elaboração de leis que importem matéria
financeira, principal ou acessória, tampouco criação
de empregos em serviços existentes.
A Comissão de Constituição e Justiça tem-se
norteado, na atual Legislatura, obediente ao preceito
constitucional, que veda ao Senado atribuições
maiores que não as especificamente outorgadas pela
Carta Magna.
É
evidente
que
qualquer
especiosa
argumentação não terá o mérito de modificar o
preceito constitucional.
No caso que estamos examinando, o bem
lançado parecer do Órgão permanente, de autoria do
nobre Senador Argemiro de Figueiredo, Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, foi no sentido da
inconstitucionalidade, por motivos especificamente
declarados.
Sr. Presidente, V. Exa. e os eminentes colegas
verificarão que todos os Membros da Comissão apoia__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.

ram as conclusões do nobre Senador Argemiro de
Figueiredo. Entre êles destaco o nobre Senador
Milton Campos, que sufragou a mesma tese, como
igualmente a adotou em projeto do ilustre exSenador Juracy Magalhães, numa das reuniões da
Comissão de Constituição e Justiça.
A inconstitucionalidade, portanto, é patente,
irrecusável e não será um jôgo de palavras que
poderá modificar, restringir ou ampliar o
preceito constitucional que é de ordem restritiva no
sentido da competência desta Casa do Congresso
Nacional.
Argumentei exaustivamente, na sessão de
ontem, que aqui não se pretende deliberadamente
abrir exceção em favor de um projeto, cujo mérito
podemos enaltecer, como enaltecem a prerrogativa
constitucionalistas que comentam o art. 67 da
Constituição Federal. Entre êles destaco Carlos
Maximiliano e Themistocles Cavalcanti. Criticando
embora o preceito submetem se à sua imperativa
determinação.
Por conseguinte, a Liderança da Maioria
apenas mantém o pronunciamento do órgão técnico;
a ordem jurídica constitucional que pretende ater-se
à preceituação constitucional.
Não decidimos dentro das determinações
constitucionais ou doutrinárias na Comissão, para,
afinal, adotarmos procedimento político no Plenário.
Pretendendo manter o pronunciamento
naquele órgão técnico, especialmente do eminente
companheiro de liderança, tive em mira os altos
propósitos previstos na Lei Maior.
Sem dúvida, os elevados intuitos do autor do
projeto teriam sido sufragados pelo ilustre Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, se atendida a
possibilidade
de
ultrapassar
o
obstáculo
constitucional.
Encerrando
minha
argumentação,
espero
que
o
Plenário
mante-
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nha o pronunciamento da Comissão de Constituição
e Justiça. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o parecer.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (pela
ordem): – Sr. Presidente, peço verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
Os Senhores Senadores que rejeitam o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que rejeitaram o parecer e levantar-se os que o
aprovam. (Pausa).
Votaram contra o parecer 18 Senhores
Senadores; e a favor, 15.
Está rejeitado o parecer.
O
projeto
prosseguirá
nos
trâmites
regimentais.
É o seguinte o projeto considerado
constitucional:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 10, DE 1959
"Altera a constituição do Conselho Consultivo
da Comissão Executiva do Plano do Carvão
Nacional".

Art. 2º O representante dos Sindicatos dos
Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão,
no Conselho Consultivo da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional será indicado ao
Presidente da República, em lista tríplice, organizada
por eleição, pelos respectivos órgãos de classe, em
Assembléia de seus presidentes, convocada e
presidida pelo Diretor Executivo da Comissão
Executiva do Plano do Carvão Nacional.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única, do Projeto de Resolução nº
12, de 1959, que aposenta, a pedido, Luís Gomes de
Carvalho, Chefe da Portaria do Senado Federal,
Padrão PL-7 (projeto de autoria da Comissão
Diretora).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr.
Presidente, breves palavras pronunciarei.
O Projeto de Resolução que se examina,
aposenta, a pedido, o Senhor Luís Gomes de
Carvalho, Chefe da Portaria do Senado Federal.
Todos nós, Senadores, temos conhecimento
de como êste servidor desempenhava suas funções.
Devotado ao trabalho, sua aposentadoria é de todo
justa.
Em meu nome e no do meu Partido – por
delegação do Vice-Líder da Maioria, Senador
Victorino Freire – formulo a Luís Gomes de Carvalho
votos de muitos anos de vida tranqüila e saúde.
Que o exemplo dêsse zeloso funcionário frutifique;
que todos saibam, como êle, bem cumprir seus
deveres.
O SR. SAULO RAMOS: – Permite V. Exa. um
aparte?

(Do Sr. Irineu Bornhausen)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Conselho Consultivo da Comissão
Executiva do Plano do Carvão Nacional, constituído
de conformidade com o § 2º do art. 4º da Lei nº
1.866, de 1953, prorrogada pela Lei nº 3.353, de 20
de dezembro de 1957, passa a ser integrado por
mais um membro, representante dos Sindicatos dos __________________
Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão. (*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com
prazer.
O SR. SAULO RAMOS: – Associo-me às
justas considerações de Vossa Excelência. O Sr.
Luís Gomes de Carvalho foi um dedicado servidor do
Senado Federal.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito grato
a Vossa Excelência.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Dá licença
para um aparte? – (Assentimento do orador) – A
União Democrática Nacional solidariza-se com as
palavras de Vossa Excelência.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Sr. Presidente, estou certo de que todo o
Senado, pelas suas Bancadas e Partidos, deseja a
Luís Gomes de Carvalho uma aposentadoria feliz.
Êle bem a merece. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o projeto.
O SR. JARBAS MARANHÃO (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, está submetido à
resolução do Senado o projeto que aposenta o Chefe
da Portaria desta Casa, o Sr. Luís Gomes de
Carvalho.
Aposenta-se êsse digno cidadão e dedicado
servidor com mais de 34 anos de atividade em
função pública, na qual ingressou aos 18 anos.
Achamo-nos, no Senado, de 1955 a esta
parte, e êste tempo em que aqui trabalhamos, sernos-ia suficiente para observar em Luís de Carvalho
excelente dose de qualidades pessoais e segura
compreensão, como funcionário, para o cumprimento
do dever, se, na verdade, já não houvéssemos
encontrado no consenso de quantos aqui mourejam,
um conceito muito bom sôbre o merecimento dêle.

Ao julgamento de um crédito de trabalhos
realizados no serviço público (no caso, dentro de
tão extenso período, com zelosos esforços,
disciplina, sizudez e cordura) o ato de
aposentadoria é de um poder competente; mas
quando o mandatário dêsse poder estende às
mãos do aposentado o título legal para o seu
direito ao repouso, há quase sempre um virtual
agradecimento do público, que implica no respeito
a quem volta para sua casa, livre, por justo
reconhecimento, das obrigações funcionais.
Por que êsse agradecimento? É fácil e
compreensível a resposta: cada um de nós em
função administrativa ou eletiva é um funcionário.
O poder da autoridade que julga e elogia é
uma delegação, portanto.
Reconhecido pela Mesa o direito que assiste a
Luís Gomes de Carvalho para aposentar-se – de
aposentando que é, – estará daqui a pouco
aposentado pela corroboração do Senado ao
procedimento de sua Comissão Diretora.
Apresentemos, pois, ao companheiro que ora
se afasta, para viver somente as sensibilidades e
encantos da vida familiar, nossas homenagens,
simultâneamente tocantes e alegres, em meio aos
elogios de um agradecimento que é nosso e do
público. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem queira usar da
palavra, vou submeter o projeto à votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado que volta à
Comissão Diretora para Redação Final:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 12, DE 1959

cional de drogas não incluídas na Convenção de
1931, emendada em 1946.

Aposenta, a pedido, Luís Gomes de Carvalho,
Chefe da Portaria do Senado Federal.

Relator : Sr. Daniel Krieger.
O presente Projeto de Decreto Legislativo tem
por intuito aprovar o Protocolo destinado a colocar
sob contrôle internacional as drogas não incluídas na
Convenção de 13 de julho de 1931, à qual já aderira
o Brasil, a fim de limitar a fabricação e regulamentar
a distribuição de estupefacientes.
Da leitura do instrumento em aprêço, se
conclui que êle visa a colocar sob contrôle
Internacional as drogas químicas e farmacêuticas
surgidas com o progresso científico dos últimos anos
e posteriores à última regulamentação do assunto na
órbita das diversas Nações aderentes.
Trata-se, destarte, de permitir a adesão do
Brasil a um pacto destinado ao contrôle da
toxicomania e, do mesmo passo, ao uso terapêutico
das drogas surgidas pelos últimos avanços da
técnica especializada.
A proposição se harmoniza com o
mandamento do art. 66, I, da Constituição Federal,
nada obstando, por isso, sua aprovação, do ponto de
vista da competência regimental dêste órgão técnico.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger,
Relator. – Milton Campos. – Attílio Vivacqua. –
Mourão Vieira. – Lima Guimarães. – Menezes
Pimentel. – João Villasbôas.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É concedida aposentadoria a
Luís Gomes de Carvalho, Chefe da Portaria do
Senado Federal, padrão PL-7, nos têrmos do art.
191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 184, item II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, incorporando-se aos respectivos proventos da
inatividade a gratificação adicional correspondente.
Discussão única, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 1959, que aprova o Protocolo
para o contrôle internacional de drogas não incluídas
na convenção de 1931, emendada em 1946 (em
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra "c",
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento
nº 169-59, do Sr. Senador Jefferson de Aguiar,
aprovado na sessão de 15 do mês em curso),
dependente de pareceres das Comissões: de
Constituição e Justiça, e de Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Relações Exteriores.
São lidos os seguintes:
PARECERES
NS. 231 E 232, DE 1959

Nº 232, de 1959

Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1959, que
aprova o Protocolo para o contrôle internacional de
Da Comissão de Constituição e Justiça, drogas não incluídas na Convenção de 1931,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, emendada em 1941.
de 1959, (nº 160-A, de 1958, na Câmara) que
Relator: Sr. Lourival Fontes.
aprova o Protocolo para o contrôle internaNº 231, de 1959
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O presente Projeto de Decreto Legislativo
aprova o Protocolo destinado a colocar sob
contrôle internacional as novas drogas químicas
ou farmacêuticas surgidas com o progresso
científico, depois da Convenção de 13 de julho de
1931, as quais são capazes de produzir a
toxicomania, apresentando, assim, um caráter
nocivo.
Dada a conveniência da medida, somos pela
aprovação do projeto ora em exame.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959.
– Afonso Arinos, Presidente. – Lourival Fontes,
Relator. – Miguel Couto. – Mem de Sá. – Rui
Palmeira.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto. (Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado que vai à
Comissão de Redação:

Protocolo assinado em Lake Success a 11 de
dezembro de 1946.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Protocolo destinado a colocar sob contrôle
internacional as drogas não incluídas na Convenção
de 13 de julho de 1931, para limitar a fabricação e
regulamentar a distribuição dos estupefacientes,
emendada pelo Protocolo assinado em Lake
Success, a 11 de dezembro de 1946.
Os Estados Partes no Presente Protocolo,
Considerando que os progressos realizados
pela química e pela farmacologia moderna levaram à
descoberta de drogas, particularmente, drogas
sintéticas, capazes de provocar a toxicomania, mas
não incluídas na Convenção de 13 de julho de 1931
para limitar a fabricação e regulamentar a
distribuição dos estupefacientes, emendada pelo
Protocolo assinado em Lake Success, a 11 de
dezembro de 1946.
Desejando completar as disposições dessa
Convenção e colocar sob contrôle essas drogas,
bem como as preparações que com elas se fazem e
as misturas que as contenham, de modo a limitar sua
fabricação, por meio de acôrdo internacional, às
legítimas necessidades do mundo para fins
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
medicinais e científicos e regular sua distribuição.
Nº 5, DE 1959
Convencidos da importância da aplicação
universal dêsse acôrdo internacional e de sua
(Nº 160-A, de 1958, da Câmara dos Deputados)
entrada em vigor o mais cedo possível.
Decidiram concluir um Protocolo para êsse fim
Aprova o Protocolo para o contrôle e convieram nas disposições seguintes:
internacional de drogas não incluídas na Convenção
de 1931, emendada em 1946.
CAPÍTULO I
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o Protocolo destinado
a colocar sob contrôle internacional as drogas
não incluídas na Convenção de 13 de julho de 1931,
para limitar a fabricação e regulamentar a
1.
distribuição dos estupefacientes, emendado pelo Presente

CONTRÔLE
Artigo 1º
Todo
Protocolo

Estado
Parte
que
considerar

no
uma
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droga, utilizada ou passível de utilização para fins
medicinais ou científicos e a qual a Convenção de
13 de julho de 1931 não se aplica como suscetível
de provocar o mesmo gênero de abusos e de
produzir a mesma espécie de efeitos nocivos que
as drogas especificadas no artigo 1º, parágrafo 2,
da mencionada Convenção, levará o fato ao
conhecimento do Secretário-Geral das Nações
Unidas, transmitindo-lhe tôdas as informações
documentárias de que dispuser; o Secretário-Geral
das Nações Unidas comunicará imediatamente
essa notificação e as informações transmitidas aos
outros Estados Partes no Presente Protocolo, bem
como à Comissão de Narcóticos do Conselho
Econômico e Social e à Organização Mundial de
Saúde.
2. Se a Organização Mundial de Saúde
verificar que a droga em aprêço é suscetível de
provocar a toxicomania ou de ser transformada
em um produto suscetível de provocar a
toxicomania, indicará se se deverá aplicar a essa
droga:
a) o regime estabelecido pela Convenção de
1931 para as drogas especificadas no artigo 1º,
parágrafo 2º;
b) o regime estabelecido pela Convenção de
1931 para as drogas especificadas no artigo 1º,
Parágrafo 2º, Grupo II, dessa Convenção.
3. Quaisquer conclusões ou decisões tomadas
de acôrdo com o parágrafo precedente serão
levadas, sem demora, ao conhecimento do
Secretário-Geral das Nações Unidas e aos Estados
não-membros Partes neste Protocolo, bem como à
Comissão de Narcóticos e ao Comitê Central
Permanente.
4. A partir do recebimento da comunicação
do Secretário-Geral das Nações Unidas que
notifica uma decisão tomada em virtude do
parágrafo 2º, alíneas a ou b acima, os Estados
Partes no Presente Protocolo aplicarão à droga em
aprêço o regime apropriado estabelecido pela
Convenção de 1931.

Artigo 2º
A Comissão de Narcóticos, ao receber a
notificação do Secretário-Geral das Nações Unidas,
comunicada em virtude do parágrafo 1º do artigo 1º do
Presente Protocolo, examinará, o mais cedo possível,
se as medidas aplicáveis às drogas compreendidas
no artigo 1º, parágrafo 2º, Grupo I, da Convenção de
1931, dever-se-ão aplicar provisòriamente à droga em
aprêço, aguardando o recebimento das conclusões da
Organização Mundial de Saúde sôbre a mencionada
droga. Se a Comissão de Narcóticos decidir que tais
medidas deverão ser aplicadas provisòriamente, essa
decisão será comunicada, sem demora, pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas dos Estados
Partes no Presente Protocolo, à Organização Mundial
de Saúde e ao Comitê Central Permanente. As
mencionadas medidas serão, então, aplicadas
provisòriamente a essa droga.
Artigo 3º
As conclusões e decisões tomadas em virtude
do artigo 1º ou do artigo 2º, do Presente Protocolo,
poderão ser modificadas à luz de experiência
posterior e de acôrdo com o processo estabelecido
no presente Capítulo.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 4º
O Presente Protocolo não se aplica ao ópio
bruto, ao ópio medicinal, à fôlha de coca nem ao
cânhamo, tais como estão definidos no artigo 1º da
Convenção internacional relativa às drogas nocivas,
assinada em Genebra, a 19 de fevereiro de 1925,
nem ao ópio preparado, tal como está definido no
Capítulo II da Convenção Internacional do Ópio,
assinada em Haia, a 23 de janeiro de 1912.
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Artigo 5º

trumento formal de aceitação, ou a qualquer data
posterior poderá declarar por uma notificação ao
Secretário-Geral das Nações Unidas, que a
aplicação do presente Protocolo se estende a todos
os territórios que êle representa internacionalmente
ou a parte dos mesmos, e o Presente Protocolo será
aplicado ao território ou aos territórios mencionados
na notificação trinta dias após a data do recebimento
dessa notificação por parte do Secretário-Geral das
Nações Unidas.

1. O Presente Protocolo, cujos textos inglês,
chinês, espanhol, francês e russo são igualmente
autênticos, ficará aberto à assinatura ou à aceitação
de todos os Membros das Nações Unidas e de todos
os Estados não-Membros, aos quais um convite
tenha sido, para êsse fim, enviado pelo Conselho
Econômico e Social.
2. Qualquer dêsses Estados poderá:
a) assinar sem reserva quanto a aceitação;
b) assinar sob reserva de aceitação e aceitar
Artigo 9º
posteriormente; ou
c) aceitar.
Ao têrmo de um prazo de cinco anos a
A aceitação se tornará efetiva pelo depósito de contar da entrada em vigor do Presente Protocolo,
um instrumento de aceitação no Secretariado das todo Estado Parte no Presente Protocolo poderá,
Nações Unidas.
em seu próprio nome ou em nome de qualquer dos
territórios que represente internacionalmente,
Artigo 6º
denunciar êste Protocolo por meio de um
instrumento escrito depositado no Secretariado
O Presente Protocolo entrará em vigor após o das Nações Unidas.
têrmo de um prazo de trinta dias a contar da data em
Essa denúncia, se recebida pelo Secretárioque tiver sido assinado sem reserva ou aceito de Geral a 1 de julho de qualquer ano, ou antes dessa
acôrdo com o artigo 5º, por um mínimo de vinte e data, se tornará efetiva a 1 de janeiro do ano
cinco Estados, entre os quais cinco dos seguintes: seguinte, e, se recebida após 1 de julho, se tornará
China, Estados Unidos da América, França, Países efetiva como se tivesse sido recebida a 1 de julho do
Baixos, Polônia, Reino Unido, Suíça, Tcheco- ano seguinte ou antes dessa data.
Eslováquia, Turquia, União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas e Iugoslávia.
Artigo 10
Artigo 7º
Todo Estado, que tenha assinado o Presente
Protocolo sem reserva quanto a aceitação ou que o
tenha aceitado de acôrdo com o artigo 6º, será
considerado Parte no mesmo, desde sua entrada em
vigor, ou ao têrmo de trinta dias após a data dessa
assinatura ou dessa aceitação, se efetuada após a
entrada em vigor do Protocolo.
Artigo 8º
Todo
assinatura ou

Estado,
quando
do depósito de seu

O Secretário-Geral das Nações Unidas
notificará a todos os Membros das Nações
Unidas e aos Estados não-Membros mencionados
nos artigos 5º e 6º tôdas as assinaturas e
aceitações recebidas de acôrdo com êsses
artigos e tôdas as notificações recebidas de
acôrdo com os artigos 8º e 9º.
Artigo 11

De acôrdo com o artigo 102 da Carta das
Nações Unidas, o Presente Protocolo será registrado
da pelo Secretário-Geral das Nações Unidas na data de
ins- sua entrada em vigor.

– 496 –
Em fé do que, os abaixo-assinados,
devidamente autorizados, assinaram o Presente
Protocolo em nome de seus respectivos
governos.
Feito em Paris, a 19 de novembro de 1948,
em um único exemplar, que será depositado nos
arquivos da Organização das Nações Unidas e do
qual cópias autenticadas serão transmitidas a
todos os Estados-Membros das Nações Unidas e
aos Estados não-Membros mencionados nos
artigos 5º e 6º.
Pelo Afeganistão:
M. Daoud.
19 de novembro de 1948.
Pela Argentina:
"Ad referendum".
Ilegível.
19 de novembro de 1948 (Paris).
Pela Austrália:
John A. Beasly.
19 de novembro de 1948.
Pelo Reino da Bélgica:
"Ad referendum".
F. van Langenhove.
19 de novembro de 1948.
Pela Bolívia:
"Ad referendum".
A Costa du Reis.
19 de novembro de 1948.
Pelo Brasil:
Belarmino Austregésilo de Athayde.
19 de novembro de 1948.
Pela União da Birmânia: sob reserva de
aceitação pelo Parlamento da Birmânia.
Myia Sein.
19 de novembro de 1948.
Pela República Socialista Soviética da BieloRússia:
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Canadá:
Ralph Maybank.
19 de novembro de 1948.
Pelo Chile:
"Ad referendum".
S. Santa Cruz.
19 de novembro de 1948.

Pela China:
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela Colômbia:
"Ad referendum".
R. Idaneta Arbelaez.
19 de novembro de 1948.
Por Costa Rica:
"Ad referendum".
Alberto F. Canas.
19 de novembro de 1948.
Por Cuba:
Pela Tchecoslovaquia:
"Ad referendum".
Adolf Hoffmeiter.
19 de novembro de 1948.
Pela Dinamarca:
"Ad referendum".
J. C. W. Kruse.
19 de novembro de 1948.
Pela Tchecoslováquia:
"Ad referendum"
Adolf Hoffmeiter.
Joaquim E. Balaguer.
Pelo Equador:
"Ad referendum".
Jorge Carrera Andrade.
Pelo Egito: sob reserva de aceitação.
A. M. Khachaba.
6 de dezembro de 1948.
Por El Salvador:
"Ad referendum".
Hector David Castro.
19 de novembro de 1948.
Pela Etiópia:
Pela França:
"Ad referendum".
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela Grécia:
Sob reserva de ratificação.
C. Tsaldaris.
7 de dezembro de 1948.
Pela Guatemala:
"Ad referendum".
E. Munoz Meany.
19 de novembro de 1948.
Pelo Haiti:
Por Honduras:
"Ad referendum".
Tiburcio Carias Jr.
19 de novembro de 1948.
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Pela Islândia:
Pela Índia:
"Ad referendum".
Vijay Laksmi Pandit.
19 de novembro de 1948.
Pelo Irã:
Pelo Iraque:
Pelo Líbano:
Charles Malik.
19 de novembro de 1948.
Pela Libéria:
"Ad referendum".
Henry Cooper.
19 de novembro de 1948.
Pelo Grã-Ducado do Luxemburgo:
Sob reserva de aceitação.
Albert Wehrer.
19 de novembro de 1948.
Pelo México:
L. Padilha Nervo.
19 de novembro de 1948.
Pelo Reino dos Países-Baixos:
"Ad referendum".
J. H. van Royen.
19 de novembro de 1948.
Pela Nova Zelândia:
James Thorn.
19 de novembro de 1948.
Pela Nicarágua:
"Ad referendum".
Luis Manoel Debayle.
19 de novembro de 1948.
Pelo Reino da Noruega:
Sob reserva de ratificação.
19 de novembro de 1948.
Pelo Paquistão:
"Ad referendum".
Kafrulla Khan.
21 de novembro de 1948.
Pela Polônia:
"Ad referendum".
R. Alfaro.
19 de novembro de 1948.
Pelo Paraguai:
"Ad referendum".
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Peru:
"Ad referendum".
F. Berckmejer.
19 de novembro de 1948.
Pela República das Filipinas:
Pela Polônia:
Ilegível.

Pela Arábia Saudita:
Pelo Sião:
Pela Suécia:
Pela Síria:
Pela Turquia:
Sob reserva de aceitação.
Selim Sarper.
19 de novembro de 1948.
Pela República Socialista Soviética da
Ucrânia:
Sob reserva de aceitação.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela União Sul-Africana:
W. G. Parminter.
8 de dezembro de 1948.
Pela União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas:
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte:
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelos Estados Unidos da América:
Sob reserva de aprovação incluindo todos os
territórios por cujas relações exteriores é
responsável.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Uruguai:
"Ad referendum".
Enrique C. Armand Ugon.
22 de novembro de 1948.
Pela Venezuela:
"Ad referendum" – Venezuela se arroga a
fórmula preceituada no artigo 5º, parágrafo 2º, letra
c, dêste Protocolo.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Mônaco:
Pelo Iemen:
"Ad referendum".
Joza Vilfran.
19 de novembro de 1948.
Pela Albânia:
"Ad referendum".
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
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Pelo Liechtenstein:
Assinado sob reserva de aceitação de
conformidade com o artigo 5º, parágrafo 2º letra b,
do Presente Protocolo.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Mônaco:
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Por São Marinho:
"Ad referendum".
A. Donati.
19 de novembro de 1948.
Pela Suíça:
Assinado sob reserva de aceitação de
conformidade com o artigo 5º, do parágrafo 2º, letra
b, do Presente Protocolo.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela Rumânia:
"Ad referendum".
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
A presente é a tradução oficial em idioma
português, do texto original e autêntico do Protocolo
destinado a colocar sob contrôle internacional as
drogas não incluídas na Convenção de 13 de julho
de 1931, para limitar a fabricação e regular a
distribuição dos estupefacientes, emendada pelo
Protocolo assinado em Lake Success, a 11 de
dezembro de 1946, firmado em Paris, França, a 19
de novembro de 1948.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, D.F., em ... de 1958. – M. de
Alvarenga, Pelo Chefe da Divisão de Atos,
Congressos e Conferências Internacionais.
Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
117, de 1958, que concede o auxílio de Cr$ 800.000,00
à Casa do Estudante do Brasil, para amortização
de sua dívida com o Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 222, de
1959.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final. (Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
parecer, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1958, que
concede o auxilio de Cruzeiros 800.000,00 à Casa
do Estudante do Brasil, para amortização de sua
dívida com o Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários.
EMENDA
Aos arts. 1º e 2º (Emendas ns. 1-C e 2).
Substituam-se êstes artigos pelos seguintes:
"Art 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 5.800.000,00 (cinco milhões e
oitocentos mil cruzeiros), sendo:
– Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros)
como auxílio à Casa do Estudante do Brasil,
quantia a ser empregada na amortização da
dívida da entidade beneficiária para com o
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários (I.A.P.C.) e na solução de outros
compromissos contraídos em favor da classe
estudantil.
– Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) em favor da "Fenix Caixeiral", de
Fortaleza, Capital do Ceará, para amortização de
sua dívida com o mesmo Instituto.
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Art. 2º As entidades beneficiárias dos
auxílios constantes do art. 1º, comprovarão,
perante o Ministério da Educação e Cultura,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
do recebimento das quantias respectivas, a
aplicação destas nas finalidades a que se
destinam."
O SR. PRESIDENTE: – Designo os Srs.
Daniel Krieger e Fernandes Távora para
acompanharem na outra Casa do Congresso o
estudo das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 117, de 1958. (Pausa).

Não há orador inscrito para esta oportunidade.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte.
ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 16, de 1956, que modifica dispositivos do
Código do Processo Penal e dá outras providências,
tendo Parecer Contrário, sob nº 223, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.

49ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 19 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.

acham-se

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (52).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 52 Srs.
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Secretário procede à leitura da
Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é
sem debate aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá conta do
seguinte:
Ofício
– Do Sr. Prefeito do Distrito Federal, nº 1.434,
acusando e agradecendo o recebimento do de
número 236, relativamente à aprovação do veto
oposto a dispositivos do projeto de lei da Câmara
dos Vereadores, que concede abono provisório aos
servidores da Prefeitura, estabelece medidas finan-
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ceiras, concomitantes, altera a legislação tributária hospitalares e assistenciais do Distrito Federal
na parte que menciona e dá outras providências.
devidamente registradas no Conselho Nacional de
Serviço Social, e contempladas nos Orçamentos de
1955 a 1957 inclusive, que deixaram de receber as
Aviso
respectivas subvenções, extraordinárias. Solicita,
– Do Sr. Ministro da Fazenda nos seguintes têrmos: ainda, que sejam informados os motivos que
Em 16 de junho de 1959.
determinaram, em cada caso, a recusa do
pagamento pelo Tesouro Nacional, dessas
subvenções.
Aviso
2. Feito o levantamento pelo fichário dêste
Nº 197
Conselho, relativo aos exercícios de 1955 a
1957, constatou-se que três são os motivos
Senhor Primeiro Secretário.
que determinaram o não pagamento das
Em referência ao Ofício nº 544, de 6 de novembro Subvenções Extraordinárias, às entidades sediadas
último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do no Distrito Federal, constantes da relação anexa, a
Requerimento nº 405, de 1958, em que o Sr. Senador saber.
Gilberto Marinho solicita informações sôbre o pagamento
1º Entidades que têm seus processos
de subvenções extraordinárias às entidades culturais, autorizados pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação e
beneficentes, hospitalares e assistenciais do Distrito aguardam liberação dos saldos escriturados em
Federal, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia "Restos a Pagar" relativos a 1955, 1956 e 1957.
dos esclarecimentos prestados a respeito pela (Anexo nº 1).
Contadoria Geral da República e pelo Conselho Nacional
2º. Entidades que têm seus processos
do Serviço Social do Ministério da Educação e Cultura.
de pagamento em diligência, aguardando
Aproveito a oportunidade para renovar a satisfação de exigência pelos interessados
V.Exa. os protestos da minha alta estima e distinta (Lei nº 1.493, de 13 de dezembro de 1951),
consideração. – Sebastião Paes de Almeida.
inclusive falta de registro neste Conselho. (Anexo
número 2).
PROCESSO
3º Entidades contempladas no Orçamento,
Nº 306.088-58
que ao contrário do que manda a Lei nº 1.493 de 1312-51, até agora não requereram pagamento de
Informações sôbre subvenções extraordinárias suas subvenções. (Anexo nº 3).
3. Quanto ao item 2, esclareço que os
dos anos de 1955 – 1956 – 1957.
pagamentos de subvenções extraordinárias não são
Pelo Ofício nº 504, de 6-11-58, de fls. 1, o Sr. efetuados pelo Tesouro Nacional, e, sim pelo
Primeiro Secretário em exercício do Senado Federal, Banco do Brasil S.A., mediante requisição de
encaminha a êste Ministério cópia autenticada do pagamento dêste Conselho, de acôrdo com a Lei
Requerimento nº 405, de 1958, de autoria do 1.493 de 13-12-51. Quanto a estas, desejo
Senador Gilberto Marinho, no qual é feita a indagação esclarecer ainda que foram efetuados todos os
de quais as entidades culturais, beneficentes, pagamentos requisitados.
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ANEXO Nº 1
ORÇAMENTO DE 1955
Subvenção Extraordinária
Processos de pagamento autorizados pelo Exmo.
Sr. Ministro da Educação aguardando liberação de
"Restos a Pagar"
Assistência Social da Associação Espírita Jesus Cristo..........
Associação Espíritossantense.................................................
Cruzada Nacional de Educação..............................................
Escola Lactário Ambulatório da Matriz de São Cosme e São
Damião.....................................................................................
Escola Profissional D. Bosco de Jacarèzinho (Instituto S.
Francisco de Sales).................................................................
Fundação Darcy Vargas – Casa do Pequeno Trabalhador.....
Obras do Santuário Nacional do Coração Eucarístico de
Jesus (Matriz de Sant'Ana)......................................................
Obras Sociais da Matriz de São Cosme e Damião..................
Orfanato Casa de Lúcia...........................................................
Orfanato Pedro Richard – Jacarepaguá..................................

20.000,00 A:
40.000,00 A:
11.000,00 A:

22- 1-58
18- 4-56
23-11-58

75.000,00 A:

21- 5-57

50.000,00 A:
155.000,00 A:

20- 3-58
29-11-56

25.000,00 A:
30.000,00 A:
15.000,00 A:
80.000,00 A:

27- 4-56
21- 5-57
25-10-56
6- 9-57

ANEXO Nº 2
ORÇAMENTO DE 1955
Subvenção Extraordinária
Processos de pagamento em diligência, aguardando
cumprimento pelos interessados (Lei 1.493, de 13 de
dezembro de 1951)
Casa do Pequeno Trabalhador da Fundação Darcy Vargas........
Cenáculo Protetor dos Cegos.......................................................

35.000,00
100.000,00

Centro Espírita São Sebastião (Ilha do Governador)....................

5.000,00

Centro João Batista.......................................................................
Congregação Escravas Concepcionistas – Colégio São Marcelo
Escola São Cosme e São Damião (Rocha Miranda)....................
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino............................
Orquestra Afro-Brasileira...............................................................

50.000,00
5.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00

Tenda Espírita de Caridade Jussara, em Irajá..............................

50.000,00

Plano e Prova
Plano
–
Prova
e
Comprovação 952
Registro
indeferido
–
Plano.
Prova – Plano – Registro
Comprovação 954
Registro indeferido
Plano e comprovação 1953
Plano
–
Prova
e
comprovação 951
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ANEXO Nº 3
ORÇAMENTO DE 1955
Subvenção Extraordinária
Relação das entidades contempladas no Orçamento que não requereram o pagamento (Lei 1.493 de
13 de dezembro de 1951).
Academia Brasileira de Teatro...................................................................................................
Aliança dos Cegos.....................................................................................................................
Associação Beneficente dos Empregados do Jornal do Comércio...........................................
Associação Beneficente Profissionais.......................................................................................
Associação Brasileira de Escritores...........................................................................................
Associação Pão de Santo Antônio da Igreja N. S. do Parto......................................................
Associação Escreventes de Justiça do Distrito Federal............................................................
Associação dos Trabalhadores dos Empregados da Casa Leandro Martins............................
Associação Espírita Obreiros do Bem.......................................................................................
Associação Missionárias Maria Medianeira...............................................................................
Associação Oficinas de Caridade, Lar de Santa Rita de Cássia...............................................
Casa de Jacira...........................................................................................................................
Casa dos Velhos em Paquetá...................................................................................................
Centro Beneficente e de Melhoramentos do Morro da Liberdade.............................................
Centro de Caridade Oriente.......................................................................................................
Centro Espírita Ogum Guerreiro................................................................................................
Centro Espírita Senhor do Bonfim da Bahia..............................................................................
Centro Humanitário Bom Jesus.................................................................................................
Círculo Militar da Vila.................................................................................................................
Clube Guargui – Realengo........................................................................................................
Colégio Brasileiro de Cirurgiões................................................................................................
Colégio Moreira – Jacarepaguá.................................................................................................
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora..........................................................................................
Confederação Rural Brasileira...................................................................................................
Dispensário Coronel Horácio Lemos.........................................................................................
Escola D. Bosco (N. S. Auxiliadora)..........................................................................................
Escola Técnica de Comércio Santa Rita...................................................................................
Escola Teófilo Dom Bosco.........................................................................................................
Fundação do Livro do Cego no Brasil........................................................................................
Ginásio Latino Americano..........................................................................................................
Grêmio Lírico Reis e Silva.........................................................................................................
Igreja São Sebastião de Olaria..................................................................................................
Instituto Arruda Câmara.............................................................................................................
Instituto de Endocrinologia.........................................................................................................
Instituto de Formação, Assistência e Cultura do Colégio S. Inácio...........................................
Instituto João Alves Afonso........................................................................................................
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (Pequena Obra)...............................................................
Obra Católica de Proteção às Moças Solteiras.........................................................................
Obra Social São Luiz.................................................................................................................
Orfeão Português.......................................................................................................................
Paróquia de São Paulo Apóstolo...............................................................................................
Patronato Operário da Gávea....................................................................................................

30.000,00
20.000,00
5.000,00
70.000,00
65.000,00
45.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
5.000,00
100.000,00
15.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
11.000,00
30.000,00
70.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
10.000,00
30.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
75.000,00
20.000,00
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Patronato São João Batista da Lagoa.......................................................................................
Riachuelo Tênis Clube...............................................................................................................
Seção de Assistência Social da Associação dos Ex-Alunos Colégio Pedro II..........................
Sindicato dos Jornalistas Profissionais .....................................................................................
Sociedade Beneficente Israelita................................................................................................
Sociedade Brasileira de Filosofia...............................................................................................
Sociedade Israelita Brasileira de Organização e Reconstrução e Trabalho do Rio de Janeiro
Sociedade Pestalozzi do Brasil..................................................................................................
Sport Clube Alvi-Negro..............................................................................................................
Studio S-3 – Grupo do Teatro....................................................................................................
Teatro Dux.................................................................................................................................
Tenda Africana Estrêla D'Alva...................................................................................................
Tenda Espírita Amor e Caridade Senhor do Bonfim..................................................................
Tenda Espírita Cabana Jupira...................................................................................................
Tenda Espírita Irmãos do Oriente..............................................................................................
Tenda Espírita Ogum Sete Espadas.........................................................................................
Tenda Espírita Pequeninos de Umbanda..................................................................................
Tenda Espírita Fé pelo Fogo.....................................................................................................
União Espírita Beneficente Jesus Maria José (Estação de Colégio).........................................

5.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
30.000,00
200.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00

ANEXO Nº 1
ORÇAMENTO DE 1956
Subvenção Extraordinária
Processos de pagamento autorizados pelo Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação aguardando
liberação de "Restos a Pagar".

Abrigo Nazareno para a infância desvalida – Rua Pontes Leme nº 480 – C.
Grande.............................................................................................................
Abrigo Seara dos Pobres.................................................................................
Ação Social de Vila Pompéia...........................................................................
Amparo Teresa Cristina...................................................................................
Asilo Espírita João Evangelista........................................................................
Associação Aliança dos Cegos........................................................................
Associação Beneficente dos Funcionários da Justiça do Distrito Federal.......
Associação BrasIleira de Educadores Lassalista............................................
Associação Brasileira de Odontologia.............................................................
Associação Cristã Feminina – Serviço Social..................................................
Associação das Donas de Casa (Em defesa do Lar)......................................
Associação das Franciscanas Missionárias de Maria.....................................
Associação das Senhoras Brasileiras..............................................................
Associação de Educação Católica do Brasil....................................................

Cr$
95.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
210.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
150.000,00
25.000,00
80.000,00
20.000,00

Autorizado
em
20- 3 -58
6-11-56
12-12-56
4- 1-57
4- 1-57
24-12-56
3- 2-57
23- 9-57
18- 6-57
23- 9-57
15-10-57
4- 6-57
15-10-56
18-10-56
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Associação dos Artistas Líricos do D.F. ............................................................
Associação dos Pais de Família........................................................................
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.............................................
Associação Protetora das Missões....................................................................
Associação Social Cultural N. S. da Penha.......................................................
Ballet da Juventude............................................................................................
Beneficência Italiana..........................................................................................
Campanha da Lã................................................................................................
Casa da Empregada – Rua Gen. Polidoro 11....................................................
Casa da Paraíba................................................................................................
Casa da Providência..........................................................................................
Casa de Nossa Senhora da Paz – Ipanema......................................................
Casa do Estudante.............................................................................................
Casa dos Estados..............................................................................................
Casa Maternal Melo Matos ...............................................................................
Clube dos Caçadores do D. F. (Para Museu)....................................................
Colégio da Imaculada Conceição – Praia de Botafogo, 266..............................
Colégio Notre Dame – Rua Barão da Tôrre.......................................................
Colégio São Marcelo, da Congregação Escravas Concepcionistas do Divino
Coração – Estrada da Gávea, 48.......................................................................
Colônia de Férias São Jorge, da Paróquia São Apóstolo – Rua Barão de
Ipanema.............................................................................................................
Conferência Vicentina da Igreja Matriz do Divino Salvador...............................
Conferência Vicentina da Igreja de São Pedro do Encantado...........................
Conferência Vicentina São Vicente de Paulo de Engenho da Rainha...............
Congregação das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores........
Conselho Nacional de História...........................................................................
Escola do Povo..................................................................................................
Escola do Santíssimo Sacramento....................................................................
Escola, Lactário e Ambulatório da Matriz de São Cosme e São Damião – Rua
Leopoldo.............................................................................................................
Externato Pio XII................................................................................................
Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro.............................................
Federação Eclética Espiritualista Brasileira – Avenida Presidente Vargas,
1.733..................................................................................................................
Fundação Romão Matos Duarte........................................................................
Ginásio N. S. de Lourdes – Rua São Clemente.................................................
Grêmio Fundação Getúlio Vargas......................................................................
Igreja São Benedito dos Pilares para obras sociais...........................................

Cr$
100.000,00
50.000,00
65.000,00
50.000,00
10.000,00
80.000,00
50.000,00
70.000 00
35.000,00
100.000,00
50.000,00
95.000,00
100.000,00
288.000,00
20.000,00
20.000,00
125.000,00
20.000,00

Autorizado
em
24- 5-57
20-10-56
5- 8-57
9-11-57
23- 9-57
19-11-56
19- 5-58
19-11-56
1-11-56
12-12-56
5- 8-57
1-11-56
20-10-56
4-12-56
19-11-56
10- 6-58
23-11-56
20-10-56

100.000,00
20.000,00

12-12-56
11-10-56

30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000.00
300.000,00
50.000,00

29-11-56
1-11-56
23- 1-57
20- 3-57
23- 9-57
23-11-56
17-12-56

100.000,00
25.000,00
100.000,00
50.000,00

4- 6-58
4- 1-57
21- 5-57
18-11-57

290.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00

19-11-56
4- 1-57
19-11-56
4- 2-57
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Instituição Teresiana de Educação – Rua Marquês de São Vicente, 331..........
Instituto Central do Povo – Rua Rivadávia Corrêa,188......................................
Instituto de Cinema Educativo – Rua México número 90 – Sala 903.................
Instituto N. S. das Dores (Patronato Braz de Pina)............................................
Instituto N. S. Rainha dos Corações...................................................................
Instituto Pio X – Rua Real Grandeza, 108..........................................................
Instituto Psico Pedagógico – Rua Cândido Benício, 156 – Jacarepaguá...........
Instituto Sagrada Família....................................................................................
Lar Antônio de Pádua.........................................................................................
Obra da Fraternidade da Mulher Brasileira.........................................................
Obra Social São João Bosco, Escola Dr. Gonzaga Júnior.................................
Obras de Assistência à Infância de Bangu.........................................................
Obras Sociais da Matriz de São Cosme e São Damião.....................................
Obras Sociais da Matriz de São Judas Tadeu....................................................
Obras Sociais da Paróquia de Guadalupe..........................................................
Obras Sociais Padre Aleixo................................................................................
Obras Sociais S. Margarida Maria......................................................................
Ordem Mística da Regeneração Espírita – Rua 24 de Maio..............................
Orfanato Presbiteriano (Instituto Paulo Cesar – Dep. Meninas) – Copacabana
Orfanato Santa Maria – Praia de Botafogo.........................................................
Paróquia São Francisco de Assis para obras sociais.........................................
Patronato Nossa Senhora das Dores.................................................................
Patronato Operário da Gávea – Av. Lineu de Paula Machado...........................
Pequena Cruzada Santa Teresinha do Menino Jesus.......................................
Pequena Obra N. S. Auxiliadora.........................................................................
Serviço Social de São Sebastião – Rua Hadock Lobo, 266...............................
Sociedade Brasileira de Criminologia.................................................................
Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico......................................................
Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária....................................................
Sociedade dos Homens de Letra do Brasil.........................................................
Sociedade de Micopatologia Médica e Veterinária.............................................
Sociedade do Distrito Federal de Assistência aos Lázaros – Vale Rio Grande.
Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro........................................
Sodalício da Sacra Família (Para Cegos) – Rua Alzira Brandão.......................

Cr$
170.000,00
80.000,00
65.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
145.000,00
50.000,00
50.00000
80.000,00
70.000,00
130.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00
115.000,00
20.000,00
200.000,00
140.000,00
20.000,00
25.000,00
40.000,00
140.000,00
15.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
110.000,00

Autorizado
em
4- 1-57
4- 1-57
25- 6-57
20-10-56
3-10-57
23- 1-57
25-10-56
17-10-56
23- 9-57
15-10-56
29-11-56
20-10-56
4- 6-57
23- 6-57
12-12-56
17-12-56
20- 3-57
16- 9-58
12-12-56
22-11-56
18- 6-57
20-10-56
9-10-58
23-11-56
18- 5-57
30- 4-57
6- 9-57
12-12-56
23-11-56
12-12-56
29-10-56
18-11-57
19- 5-58
29-10-56
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Teatro Popular Brasileiro.....................................................................................
União das Operárias de Jesus ............................................................................
União dos Cegos no Brasil .................................................................................

Cr$
50.000,00
90.000,00
100.000,00

Autorizado
em
23- 9-57
22-12-56
12-12-56

ORÇAMENTO DE 1956
Subvenção Extraordinária
Processos de pagamento em diligência, aguardando cumprimento pelos interessados (Lei nº 1.493 de
13 de dezembro de 1951).
Abrigo Olimpia Belém..............................................................
20.000,00
Ação Paroquial de Assistência da Matriz de São Sebastião –
Olaria.......................................................................................
50.000,00
Ação Social Arquidiocesana.................................................... 100.000,00
Asilo da Legião do Bem...........................................................
40.000,00
Asilo do Sagrado Coração de Maria........................................
15.000,00
Asilo Isabel............................................................................... 20.000,00
Associação Senhoras Benfeitoras...........................................
50.000,00
Associação Mantenedora da Casa de Nossa Senhora da
Piedade.................................................................................... 100.000,00
Associação Maranhense.......................................................... 740.000,00
Associação Pão dos Pobres de Santo Antônio.......................
50.000,00
Casa do Pobre de N. S. de Copacabana................................. 70.000,00
Casa São Luiz para Velhice – Rua General Gurjão................
10.000,00
Conferência Vicentina da Igreja São Vicente – Rua
Clarimundo.de Melo................................................................. 10.000,00
Ginásio Coelho Netto............................................................... 10.000,00
Grupo Espírita Amor de Jesus Nazareth.................................
60.000,00
Instituto Brasileiro de Oncologia.............................................. 100.000,00

Comprovação de 1951 e 1953.
Comprovação de 1954 e 1955.
Comprovação de 1951 e 1954.
Plano.
Plano e comprovação de 1954.
Comprovação de 1953 e 1954.
Prova e Plano.
Comprovação de 1951, 1952 e
1953.
Procuração.
Tôda
documentação.
Plano.
Comprovação de 1953 e 1954.
Comprovação de 1952.
Prova e Plano.
Comprovação de 1954 e 1955.
Prova Plano e Registro.
Comprovação de 1952.
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Instituto Conselheiro Macedo Soares.......................................

125.000,00

Instituto São Francisco de Sales..............................................

30.000,00

Orfanato Imaculada Conceição................................................
Sociedade Científica Tattwa Nirmanakaia................................
Tenda Espírita São Jerônimo – Rua Visconde de Itaboraí, 8
(para obras sociais)..................................................................

10.000,00
50.000,00
40.000,00

Prova Plano e Comprovação
de 1955.
Prova e Comprovação de
1951.
Comprovação de 1954.
Plano.
Plano Comprovação de 1952,
1953, 1954 e 1955.

ANEXO Nº 3
ORÇAMENTO DE 1956
Subvenção Extraordinária
Relação das entidades contempladas no Orçamento que não requereram o pagamento (Lei 1.493, de
13 de dezembro de 1951).
Abrigo da Criança Pobre...........................................................................................................
Ação Católica Coração de Jesus (Lar Escola S. Judas Tadeu)................................................
Aliança Santa Joana D'Arc........................................................................................................
Asilo de Recuperação de Crianças Pobres...............................................................................
Associação Brasileira de Escritores – ABDE............................................................................
Associação Brasileira de Serviços Sociais................................................................................
Associação Carioca de Fotografia............................................................................................
Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar.............................................................................
Associação dos Escreventes de Justiça do D. F. ....................................................................
Associação dos Rádio Ginastas do Rio de Janeiro..................................................................
Associação Espírita Bandeiras da Fé.......................................................................................
Associação Espírita Obreiros do Bem.......................................................................................
Associação Metropolitana dos Estudantes Secundários..........................................................
Associação Musical Juvenil.......................................................................................................
Associação Profissional Artistas Plásticos do R. J. ..................................................................
Casa da Bahia...........................................................................................................................
Casa Ismael..............................................................................................................................
Casa Santa Isabel.....................................................................................................................
Cenáculo Protetor dos Cegos...................................................................................................
Colégio Dom Bosco...................................................................................................................
Colégio Stela Maris...................................................................................................................
Companhia Santa Teresa de Jesus..........................................................................................
Escola Brasil Croácia da Matriz Nossa Senhora da Lapa........................................................
Escola da Igreja Nossa Senhora das Graças – Meyer.............................................................
Escola Jaceguara......................................................................................................................
Escola São Paulo......................................................................................................................
Escola Superior de Guerra........................................................................................................
Federação da Juventude Brasileira...........................................................................................
Federação da Mulher Brasileira................................................................................................
Fundação Leão XIII...................................................................................................................

10.000,00
20.000,00
50.000,44
20.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000.00
20.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00
130.000.00
20.000,00
10.000,00
55.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
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Ginásio Escola Dramática Maria Rayte.......................................................................................
Grêmio Beneficente Paróquia Santa Teresinha..........................................................................
Igreja Santa Margarida................................................................................................................
Instituto Arruda Câmara..............................................................................................................
Instituto João Alves Afonso.........................................................................................................
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (Pequena Obra)................................................................
Instituto São Luiz.........................................................................................................................
Obra Social Paróquia São Paulo Apóstolo..................................................................................
Organização Servas de Maria Reparadora (Instituto Nossa Senhora do Rosário).....................
Patronato São João Batista da Lagoa.........................................................................................
Pia União de Santo Antônio........................................................................................................
Seminário (Menor) Arquidiocesano São José.............................................................................
Serviço Social do Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército...........................................
Sociedade Capistrano de Abreu.................................................................................................
Sociedade Científica Tattwa Nirmanakaia..................................................................................
Sociedade dos Cegos.................................................................................................................
Sociedade Educadora Nossa Senhora das Vitórias....................................................................
Sociedade Servas dos Pobres....................................................................................................
Sociedade União Internacional Protetora....................................................................................
Tenda Espírita Estrêla Dalva.......................................................................................................
Tenda Espírita São Jerônimo......................................................................................................
União do Ensino Secundário Semi-Gratuito................................................................................

30.000,00
50.000,00
5.000,00
80.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
5.000,00
20.000,00
220.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00

ANEXO N º 1
ORÇAMENTO DE 1957
Subvenção Extraordinária
Relação de pagamentos autorizados pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação aguardando liberação de
"Restos a Pagar".
Abrigo Nazareno para a infância desvalida – Rua Pontes Leme, 480 –
Campo Grande................................................................................................
Ala Feminina Auxiliar da Luta Contra Tuberculose.........................................
Asilo Santa Cruz (de menores) – Rua Conde Bonfim, 1.236..........................
Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação.........................................
Associação Cristã Feminina – Serviço Social.................................................
Associação das Damas Hospitaleiras.............................................................
Associação Matogrossense de Estudantes.....................................................
Associação Teresiana de Educação...............................................................
Casa dos Meninos Timon Pádua Pedroza......................................................
Centro Espírita Filhos de Ubiratan para obras sociais....................................
Centro Espírita Sumaré, para obras sociais....................................................
Colégio Companhia de Maria – Av. Eng. Richard...........................................
Confederação Nacional Operária Católica......................................................
Confederação Nacional Círculos Operários....................................................

Cr$
13.000,00 A:
50.000,00 A:
20.000,00 A:
100.000,00 A:
20.000,00 A:
50.000,00 A:
340.000,00 A:
25.000,00 A:
50.000,00 A:
10.000,00 A:
20.000,00 A:
100.000,00 A:
50.000,00 A:
40.000,00 A:

9-11-57
28- 3-58
26- 9-58
18-12-57
28- 3-58
20- 3-58
19- 6-58
19- 5-58
10-12-57
28- 9-58
28- 3-58
15-10-57
7- 8-58
7- 8-58
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Externato Pio XII.............................................................................................
Fundação Bela Lopes de Oliveira...................................................................
Instituição Teresiana de Educação – R. Marquês de São Vicente, 331.........
Obras Sociais Igreja Matriz de S. Sebastião...................................................
Patronato Criança Pobre Freguesia de São João Batista da Lagoa...............
Patronato São João Batista da Lagoa.............................................................
Sociedade Franco Brasileiro mantenedora do Colégio Santos Anjos.............
Tenda Africana São Sebastião........................................................................

Cr$
30.000,00 A:
70.000,00 A:
70.000,00 A:
200.000,00 A:
100.000,00 A:
5.000,00 A
20.000,00 A
100.000,00 A:

21- 3-58
21- 8-58
19- 5-58
10-12-57
28- 3-58
28- 3-58
9-11-57
20-10-57

ANEXO Nº 2
ORÇAMENTO DE 1957
Subvenção Extraordinária
Processos de pagamento em diligência, aguardando cumprimento pelos interessados (Lei nº 1.493 de
13 de dezembro de 1951).
Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba......................................

10.000,00

Abrigo Seara dos Pobres................................................................
Ação Católica Coração de Jesus (Lar Escola São Judas
Tadeu).............................................................................................
Aloisianum.......................................................................................
Associação Aliança dos Cegos –Rua 24 de Maio, 47.....................
Associação Brasileira Assistentes Sociais......................................
Associação Brasileira Farmacêuticos..............................................
Associação dos Franciscanos Missionários de Maria.....................
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais............................
Associação das Voluntárias da Escola Ana Néri.............................
Associação Pão dos Pobres de Santo Antônio da Freguesia de
S. Cristóvão.....................................................................................
Associação Goiana para auxílio a estudantes pobres....................
Associação Mantenedora da Casa de Nossa Senhora da
Piedade...........................................................................................
Associação Protetora das Missões.................................................
Casa de Lázaro (Orfanato) – Rua Torres Sobrinho........................

10.000,00
10.000,00

Casa de Nossa Senhora da Paz (Ação Social Franciscana) –
Ipanema...........................................................................................

Comprovação de 1952
a 1956.
Ped. comp.

100.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00

Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.

100.000,00
140.000,00

Prova e Plano.
Comprovação 1954-55

100.000,00
100.000,00
40.000,00

Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Prova de
Comprovação 1956

105.000,00

Prova, Plano.
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Casa Transitória – Rua Baguri, 93 – Vila Valqueire. 100.000,00 Aguarda Estudo.
Clube dos Caçadores do D. F. (Serviço Social).......
20.000,00 Aguarda Estudo.
Colégio do Lar das Meninas.....................................
15.000,00 Aguarda Estudo.
Colégio Maria Rayte.................................................
30.000,00 Aguarda Estudo.
Colégio Stella Maris..................................................
15.000,00 Aguarda Estudo.
Comissão Nacional de História................................
80.000,00 Aguarda Estudo.
Companhia Santa Teresa de Jesus.........................
20.000,00 Aguarda Estudo.
Conferência Vicentina da Igreja Matriz do Divino
Salvador...................................................................
20.000,00 Registro Prova e Plano
Conferência Vicentina da Igreja de São Pedro do
Encantado................................................................
20.000,00 Prova e Plano
Conferência Vicentina da Igreja de Sá Vicente da
Rua Clarimundo de Melo..........................................
20.000,00 Registro Prova e Plano
Conferência Vicentina de São Vicente de Paulo do
Engenho da Rainha..................................................
20.000,00 Prova e Plano.
Diretório Acadêmico Tiradentes da Escola de
Enfermagem Luisa de Marilac da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.................
10.000,00 Prova.
Dispensário dos Pobres da Imaculada Conceição
de Botafogo.............................................................. 100.000,00 Comprovação de 1955 e 1956.
Divina Providência....................................................
20.000,00 Comprovação de 1956.
Educandário Madre Guell.........................................
20.000,00 Prova e Plano.
Educandário São Vicente de Paulo – Estrada
Magarça – Guaratiba................................................
20.000,00 Comprovação de 1954.
Escola Profissional Dom Bosco – Jacarèzinho........
40.000,00 Aguarda Estudo.
Faculdade de Serviço Social do Distrito Federal......
40.000,00 Aguarda Estudo.
Fraternidade Eclética Espiritualista Universal –
Avenida Presidente Vargas, 1.733...........................
50.000,00 Plano.
Fundação Pátria e Evangelho..................................
30.000,00 Aguarda Estudo.
Fundação Romão Mattos Duarte.............................
60.000,00 Aguarda Estudo.
Ginásio Coelho Netto...............................................
10.000,00 Prova, Plano e Comprovação de 1955-55.
Grupo Espírita Amor de Jesus Nazareth..................
50.000,00 Aguarda Estudo.
Igreja N. S. dos Navegantes, para obras sociais –
Bonsucesso..............................................................
15.000,00 Aguarda Estudo.
Instituto Conselheiro Macedo Soares – Botafogo....
80.000,00 Aguarda Estudo.
Instituto dos Irmãos Pobres de Santa Catarina de
Sena.........................................................................
85.000,00 Registro.
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Instituto de Artes e Ofícios Divina Providência.............
Instituto Psico Pedagógico – Rua Cândido Benício,
156 – Jacarepaguá.......................................................
Instituto Santa Lúcia.....................................................
Instituto São Francisco de Sales..................................
Juventude Estudantil Católica – Diretório Nacional......
Liga Brasileira de Esperanto.........................................
Liga Pró-Fraternidade...................................................
Missão Libanesa Maronita para obras sociais..............
Obras de Assistência ao Filho do Tuberculoso............
Obra Social São João Bosco – Escola Dr. Gonzaga
Júnior............................................................................
Obras Sociais da Matriz de N. S. da Glória – Largo do
Machado.......................................................................
Obras Sociais da Paróquia de São Paulo Apóstolo......
Obras Sociais Santa Margarida Maria..........................
Ordem Mística Regeneração Espírita...........................
Orfanato Nossa Senhora do Amparo............................
Orfanato Presbiteriano (Instituto Paulo Cezar –
Departamento de meninas) – Laranjeiras.....................
Pequena Obra Nossa Senhora Auxiliadora – Rua São
Clemente, 214...............................................................
Serviço Social da Igreja Bom Jesus do Norte –
Paquetá.........................................................................
Serviço Social S. Sebastião – Rua Hadock Lôbo, 266.
Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico................
Sociedade Pestalozzi....................................................
Sociedade Propagadora Cultura Feminina...................
Sociedade União Internacional Protetora de Animais
– SUIPA........................................................................
Tenda Espírita São Jerônimo – Rua Visconde de
Itaboraí, 8 (para obras sociais).....................................
União dos Cegos do Brasil...........................................
União Social Feminina – Rua Debret UNITER.............

15.000,00 Comprovação de 1956.
160.000,00
170.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
110.000,00

Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.

120.000,00 Comprovação de 1955.
50.000,00
20.000,00
80.000,00
100.000,00
5.000,00

Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.

382.000,00 Plano e Prova.
30.000,00 Aguarda Estudo.
30.000,00
150.000,00
200.000,00
50.000,00
25.000,00

Aguarda Estudo.
Prova e Plano.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Aguarda Estudo.
Plano e Comprovação 1952, 1953,
140.000,00 1954 e 1955.
100.000,00 Aguarda Estudo.
20.000,00 Aguarda Estudo.
26.000,00 Aguarda Estudo.
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ANEXO N º 3
ORÇAMENTO DE 1957
Subvenção Extraordinária
Relação das entidades contempladas no Orçamento, que não requerem os pagamentos (Lei 1.493 de
13 de dezembro de 1951).
Cr$
Abrigo da Criança Pobre................................................................................................................
Asilo de Orfãos Anália Franco.......................................................................................................
Asilo do Sagrado Coração de Maria..............................................................................................
Asilo Nossa Senhora de Pompéia.................................................................................................
Associação Alvorada, Surdos Mudos............................................................................................
Associação Beneficente dos Sargentos da Polícia Militar.............................................................
Associação Brasileira de Escritores – A.B.D.E..............................................................................
Associação das Senhoras Benfeitoras..........................................................................................
Associação das Senhoras de Santa Teresa..................................................................................
Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar..................................................................................
Associação dos Servidores Civis do Ministério da Marinha..........................................................
Associação Espírita Obreiros do Bem...........................................................................................
Associação Musical Juvenil...........................................................................................................
Associação Previdência dos Desamparados.................................................................................
Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Rio de Janeiro.................................................
Beneficência Italiana......................................................................................................................
Casa da Bahia................................................................................................................................
Casa da Paraíba............................................................................................................................
Casa de Lúcia................................................................................................................................
Casa de Santa Inês........................................................................................................................
Casa de Santa Isabel.....................................................................................................................
Casa dos Pobres de Nossa Senhora de Copacabana..................................................................
Cenáculo Protetor dos Cegos – Av. Suburbana 8.617..................................................................
Centro Alagoano............................................................................................................................
Centro Espírita Cabana de Canagé...............................................................................................
Centro Espírita Irmãos Unidos Senhora de Santana.....................................................................
Colégio Salesiano Santa Rosa......................................................................................................
Colégio Santo Agostinho – Leblon................................................................................................
Congregação das Madres Oblatas do Santíssimo Redentor para o Asilo Santa Cruz.................
Congregação das Servas da SS.ª Trindade..................................................................................
Congregação Irmãs Auxiliadoras Nossa Senhora da Piedade......................................................
Escola do Povo..............................................................................................................................
Escola Jaceguara...........................................................................................................................
Escola São Paulo...........................................................................................................................
Federação da Juventude Brasileira...............................................................................................
Fundação Getúlio Vargas (Instituto de Direito Público e Ciência Política.....................................
Fundação Luiz Capriglione............................................................................................................
Igreja São Sebastião de Olaria, para obras sociais.......................................................................
Instituto Ana Gonzaga – (Orfanato Inhoaiba)................................................................................
Instituto Arruda Câmara – Ladeira da Freguesia – Jacarepaguá..................................................

10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000.00
50.000,00
45.000,00
140.000,00
50.000,00
20.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
260.000,00
20.000.00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
200.000,00
20.000,00
90.000,00
30.000,00
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Instituto João Alves Afonso.........................................................................................................
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – Pequena Obra................................................................
Instituto Nosso Lar......................................................................................................................
Jornal de Letras..........................................................................................................................
Juventude Operária Católica – Diretoria Nacional......................................................................
Liga Simbólica Rei Salomão.......................................................................................................
Loja Simbólica Rei Salomão.......................................................................................................
Missionária de Nossa Senhora da Salette..................................................................................
Obra de Proteção às Moças Solteiras de São Vicente de Paulo................................................
Obras Sociais da Matriz de Santa Teresa – Rua Aurea.............................................................
Patronato Operário da Gávea – Av. Lineu de Paula Machado...................................................
Refeitório Infantil Patrocínio de São José...................................................................................
Serviço Social do Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército...........................................
Sociedade Brasileira de Arte Cristã............................................................................................
Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária............................................................................
Sociedade do Apostolado Católico, para obras sociais..............................................................
Sociedade Educadora Feminina.................................................................................................
Sociedade Grêmio Beneficente São Miguel...............................................................................
Sociedade Nacional de História..................................................................................................
Teatro Popular Brasileiro............................................................................................................
Tenda Espírita Filhos de Ubiratan...............................................................................................

Cr$
30.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
45.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10,000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00

Dê-se conhecimento ao requerente.
MENSAGEM
Nº 89, DE 1959
(Número de Ordem na Presidência
da República: 243)
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Na conformidade do preceito constitucional,
tenho a honra de submeter à consideração de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos ao Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o incluso "Convênio
Constitutivo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento", cujo texto integral a Ata Final
da
Comissão
Especializada,
reunida
em
Washington, de 8 de janeiro a 3 de abril de
1959.
Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1959. –
Juscelino Kubitschek.

CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.
Os países, em cujo nome este Convênio é
assinado, acordam criar o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, que se regerá peIas seguintes
disposições:
ARTIGO I
Objetivo e Funções
Seção 1. Objetivo.
O Banco terá por objetivo contribuir para
acelerar o processo de desenvolvimento econômico,
individual e coletivo, dos países membros.
Seção 2. Funções.
(a) Para atingir seu objetivo o Banco exercerá
as seguintes funções:
(I) promover a inversão de capitais públicos e
privados, para fins de desenvolvimento;
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(II) utilizar seu próprio capital, os fundos que
obtenha nos mercados financeiros e os demais
recursos de que disponha, para financiar o
desenvolvimento dos países membros, dando
prioridade àqueles empréstimos e operações de
garantia que contribuam mais eficazmente para o
crescimento econômico dos mesmos;
(III) estimular os investimentos privados em
projetos, emprêsas e atividades que contribuam para
o desenvolvimento econômico, e complementar as
inversões privadas, quando não houver capitais
particulares disponíveis em têrmos e condições
razoáveis;
(IV) cooperar com os países membros na
orientação de sua política de desenvolvimento, para
uma melhor utilização de seus recursos, de forma
compatível com os objetivos de uma maior
complementação de sua economia e da promoção
do crescimento ordenado de seu comércio exterior;
(V) prestar assistência técnica para o preparo,
financiamento e execução de planos e projetos de
desenvolvimento, inclusive o estudo de prioridade e
a formulação de propostas sôbre projetos
específicos.
(b) No desempenho de suas funções, o Banco
cooperará, tanto quanto possível, com os setores
privados que forneçam capitais para investimentos, e
com instituições nacionais ou internacionais.

(b) Os demais membros da Organização dos
Estados Americanos poderão tornar-se membros do
Banco nas datas e nos têrmos que o Banco
determinar.
Seção 2. Capital Autorizado.
(a) O capital autorizado do Banco, incluídos os
recursos iniciais do Fundo para Operações Especiais
– que neste Convênio também se denomina Fundo –
estabelecido no artigo IV, será de $ 1.000.000.000
(um bilhão de dólares, em têrmos de moeda dos
Estados da América, do pêso e título em vigor em 1º
de janeiro de 1959. Dessa soma $ 850.000.000
(oitocentos e cinqüenta milhões) de dólares
constituirão o capital autorizado do Banco, dividido
em 85.000 (oitenta e cinco mil) ações com o valor
par de 10.000 (dez mil) dólares cada uma as quais
estarão à disposição dos países membros para
serem subscritas de conformidade com a Seção 3
dêste artigo.
(b) O capital autorizado se dividirá em ações
de capital, realizado e ações de capital exigível.
O equivalente a $ 400.000.000 (quatrocentos
milhões) de dólares corresponderá a $ 450.000.000
(quatrocentos e cinqüenta milhões) de dólares
corresponderá ao capital exigível para os
fins especificados na Seção 4 (a) (II), dêste
artigo.
(c) O capital indicado no parágrafo (a) desta
seção será aumentado de $ 500.000.000 (quinhentos
ARTIGO II
milhões) de dólares em têrmos de moeda dos
Estados Unidos da América, de pêso e título vigentes
em 1º de janeiro de 1959, logo que:
Países Membros e Capital do Banco
(I) haja transcorrido o prazo para o pagamento
Seção 1. Países Membros.
de tôdas as subscrições, fixado de acôrdo com o
(a) Serão membros fundadores do Banco os disposto na Seção 4 dêste artigo; e
membros da Organização dos Estados Americanos
(II) o aumento indicado de $ 500.000.000
que, até a data estipulada no artigo XV, Seção I (a) (quinhentos
milhões)
de
dólares
seja
aceitem participar do mesmo.
aprovado por maioria de três quartos ou to-

– 516 –
tal de votos dos países membros, em reunião
ordinária ou extraordinária da Assembléia de
Governadores celebrada o mais breve possível após
o prazo referido no inciso (I) dêste parágrafo.
(d) O aumento de capital previsto no parágrafo
anterior será feito sob a forma de capital exigível.
(e) Sem prejuízo do disposto nos parágrafos
(c) e (d) desta seção, o capital autorizado poderá ser
aumentado quando a Assembléia de Governadores o
considere conveniente e na forma que decida a
maioria de dois terços do número total de
Governadores, os quais representem, pelo menos,
três quartos do total de votos dos países membros.
Seção 3. Subscrição de Ações.
(a) Todos os países membros subscreverão
ações de capital do Banco. O número de ações a
serem subscritas pelos membros fundadores será o
estipulado no Anexo A, que determina a obrigação
de cada membro em relação ao capital realizado e
ao capital exigível. O Banco determinará o número
de ações a serem subscritas pelos demais países
membros.
(b) Nos casos de aumento de capital a que se
refere a Seção 2, parágrafos (c) e (e) dêste artigo,
todos os países membros terão o direito,
condicionado aos têrmos estabelecidos pelo Banco,
a uma cota de aumento de ações equivalente a
proporção que suas ações até então subscritas
mantenham com o capital total do Banco. Entretanto,
nenhum país membro estará obrigado a subscrever
tais aumentos de capital.
(c) As ações subscritas inicialmente pelos
membros fundadores serão emitidas ao par. As
demais ações também serão emitidas ao par, a não
ser que o Banco, por circunstâncias especiais decida
emiti-las em outras condições.

(d) A responsabilidade dos países membros
com respeito às ações se limitará à parte não paga
do seu preço de emissão.
(e) As ações do Banco não poderão ser dadas
em garantia, não poderão ser gravadas de forma
alguma e só serão transferíveis ao Banco.
Seção 4. Pagamento das subcrições.
(a) O pagamento das subscrições de ações de
capital do Banco, estabelecidas no Anexo A, será
efetuado da seguinte maneira:
(I) O pagamento do montante subscrito por um
membro, em ações de capital do Banco será
efetuado em três parcelas, das quais a primeira será
de 20 por cento e a segunda e terceira serão de 40
por cento do mencionado montante. Cada país
efetuará o pagamento da primeira parcela da data
em que assinar êste Convênio e depositar o
instrumento de aceitação ou de ratificação, de
acôrdo com o artigo XV, Seção I, ou posteriormente,
mas nunca após 30 de setembro de 1960. Os
pagamentos
relativos
às
duas
parcelas
subseqüentes
serão
efetuados
nas
datas
determinadas pelo Banco, mas nunca antes de 30 de
setembro de 1961 e 30 de setembro de 1962,
respectivamente.
Os pagamentos serão efetuados 50 por cento
em ouro ou em dólares, ou em ambos, e 50 por
cento na moeda do país membro; e
(II) o montante correspondente às ações de
capital exigível só ficará sujeito à chamada quando fôr
necessário para atender às obrigações do Banco, que se
originem segundo o artigo III, Seção 4 (II) e (III), contanto
que as referidas obrigações correspondam a
empréstimos de fundos obtidos para formar parte dos
recursos ordinários de capital do Banco, ou a garantias
debitáveis a êsse recurso. Verificando-se a chamada de
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capital, o pagamento poderá ser feito a critério do
país membro, em ouro, em dólares dos Estados
Unidos da América, ou na moeda necessária ao
cumprimento das obrigações do Banco que tenham
motivado a chamada de capital.
As chamadas de capital exigível serão
proporcionalmente uniformes para tôdas as
ações.
(b) Os pagamentos de um país membro em
sua própria moeda, conforme o disposto no
parágrafo (a) (I) desta seção serão efetuados no
montante que, na opinião do Banco, seja equivalente
– em têrmos de dólar dos Estados Unidos da
América, de pêlo e título vigentes em 1º de janeiro de
1959 – ao montante integral da parcela da
subscrição correspondente. O montante do
pagamento inicial será aquêle que os países
membros considerar adequado, e estará sujeito aos
ajustes – a serem efetuados dentro de 60 dias a
contar da data de vencimento do pagamento – que o
Banco determine necessários para constituir nos
têrmos acima mencionados, o equivalente do
montante integral em dólares.
(c) A menos que a Assembléia de
Governadores disponha em contrário, por maioria
de três quartos do total de votos dos países
membros, a obrigação relativa ao pagamento da
segunda e terceira cotas das subvenções de capital
realizado estará condicionada ao pagamento
pelos países membros, de, pelo menos, 90 por
cento do total de suas obrigações vencidas, com
relação:
(I) à primeira e à segunda cotas,
respectivamente, das subscrições do capital
realizado; e
(II) ao pagamento inicial e a tôdas as
chamadas anteriores correspondentes às cotas
subscritas do Fundo.

Seção 5. Recursos Ordinários de Capital do
Banco.
Fica entendido, que, neste convênio, o têrmo
"Recursos Ordinários de Capital do Banco"
corresponderá aos seguintes recursos:
(I) o capital autorizado, que se divide em ações
de capital realizado e ações de capital exigível, de
acôrdo com o disposto nas Seções 2 e 3 dêste artigo;
(II) todos os fundos provenientes de
empréstimos obtidos pelo Banco, na forma do disposto
no artigo VII Seção 1 (I) e aos quais se aplique o
compromisso previsto na Seção 4 (a) (II) dêste artigo;
(III) todos os fundos recebidos em reembôlso
de empréstimos concedidos pelo Banco com os
recursos indicados nos incisos (I) e (II) desta Seção; e
(IV) tôda receita derivada de empréstimos
concedidos pelo Banco com os fundos acima indicados,
ou derivada de garantias às quais se aplique o
compromisso indicado na Seção 4 (a) (II) dêste artigo.
ARTIGO III
Operações
Seção 1. Utilização dos Recursos:
Os recursos e serviços do Banco serão
utilizados ùnicamente para desempenhar as funções e
atingir o objetivo indicado no artigo 1 dêste Convênio.
Seção 2. Operações ordinárias e especiais;
(a) As operações do Banco se dividirão em
operações ordinárias e operações especiais.
(b) Serão operações ordinárias as financiadas
com os recursos ordinários de capital do Banco,
especificados no artigo II, Seção 5, e corresponderão
exclusivamente, àqueles empréstimos que o Banco
conceda ou garanta, ou nos quais o Banco
tenha participado e que só sejam reembolsáveis
na mesma moeda ou moedas em que os em-
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préstimos tenham sido concedidos. Essas operações
estarão sujeitas às condições e têrmos que o Banco
considere convenientes, de acôrdo com as
disposições dêste Convênio.
(c) Serão operações especiais as financiadas
com os recursos do Fundo, de acôrdo com o
disposto no artigo IV.
Seção 3. Princípio básico de separação:
(a) Os recursos ordinários de capital do Banco
especificados no artigo II, Seção 5, dever-se-ão
sempre manter, utilizar, comprometer, investir, ou de
qualquer outro modo, dêles se deverá dispor, de
forma completamente independente dos recursos do
Fundo, especificados no artigo IV, Seção 3 (h).
Os extratos de conta do Banco indicarão,
separadamente, as operações ordinárias do Banco e
as operações do Fundo, e o Banco estabelecerá as
demais normas administrativas necessárias para
assegurar a separação efetiva dos dois tipos de
operações.
Os recursos ordinários de capital do Banco
não poderão ser, em nenhuma circunstância,
gravados ou empregados para cobrir perdas ou
cumprir obrigações resultantes de operações para as
quais se tenham utilizado ou comprometido,
inicialmente, recursos do Fundo.
(b) As despesas diretamente relacionadas com
as operações ordinárias serão debitadas aos
recursos ordinários de capital do Banco. As
despesas diretamente relacionadas com as
operações especiais serão debitadas aos recursos
do Fundo. As outras despesas serão escrituradas na
forma que o Banco determinar.
Seção 4. Formas de concessão de
empréstimos diretos ou garantias:
O Banco poderá, nas condições estipuladas
neste artigo, conceder ou garantir empréstimos a

qualquer país membro, a qualquer de suas
subdivisões políticas ou órgãos governamentais e a
qualquer emprêsa no território do país membro, em
uma das seguintes formas:
(I) concedendo empréstimos diretos ou dêles
participando com fundos correspondentes a seu
capital realizado, livre de encargos, e, salvo o
disposto na Seção 13 dêste artigo, com suas
reservas e com seus lucros acumulados não
distribuídos: ou com os recursos de capital do Fundo,
livres de encargo;
(II) concedendo empréstimos diretos ou dêles
participando, com fundos obtidos nos mercados de
capital, adquiridos por empréstimo ou de qualquer
outra forma, para serem incorporados aos recursos
ordinários de capital do Banco ou aos recursos do
Fundo; e
(III) garantindo, total ou parcialmente,
empréstimos concedidos, salvo casos especiais, por
inversionistas privados.
Seção 5. Limitação das operações ordinárias
(a) O montante total não liquidado de
empréstimos e garantias concedidos pelo Banco, em
suas operações ordinárias nunca poderá exceder o
montante total do capital subscrito do Banco, livre de
encargos mais as rendas líquidas não distribuídas e
as reservas livres de encargos incluídos nos
recursos ordinários de capital do Banco,
especificados no artigo II, Seção 5, exceto aquelas
receitas destinadas à reserva especial estabelecida
de acôrdo com a Seção 13 dêste artigo e outras
receitas destinadas, por decisão da Assembléia de
Governadores, a reservas não utilizáveis para
empréstimos e garantias.
(b) No caso de empréstimos concedidos
com fundos obtidos de empréstimo pelo Banco,
a que se aplique o compromisso previsto no
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artigo II, Seção 4, (a) (II), o capital total devido ao
Banco, em uma moeda determinada, nunca
excederá o saldo de capital dos empréstimos em
vigor, obtidos pelo Banco e que êste deva pagar na
mesma moeda.
Seção 6. Financiamento dos empréstimos
diretos:
Ao conceder o Banco empréstimos diretos ou
ao participar dos mesmos, o financiamento poderá
ser proporcionado para os fins e nas formas abaixo
indicados:
(a) O Banco poderá fornecer ao mutuário as
moedas de outros países membros – diferentes da
moeda do país membro em cujo território se
executará o projeto – necessárias para cobrir a parte
do custo do projeto que deva ser pago em moeda
estrangeira.
(b) O Banco poderá fornecer financiamento
para atender a despesas que se relacionem com o
objetivo do empréstimo e que sejam efetuadas no
território do país membro em que se vai realizar o
projeto. Apenas em casos especiais, principalmente
quando o projeto provoque, indiretamente, no
referido país um aumento da procura de moedas
estrangeiras, o financiamento que conceder o Banco
para cobrir gastos locais poderá ser fornecido em
ouro ou moeda diferente da moeda do referido país;
nestes casos, o montante do financiamento não
excederá uma parcela razoável dos referidos gastos
locais que efetue o mutuário.
Seção 7. Normas e condições para conceder
ou garantir empréstimos:
(a) O Banco poderá conceder ou garantir
empréstimos de acôrdo com as seguintes normas e
condições:
(I) o solicitante deve submeter ao Banco
uma proposta pormenorizada e os funcionários
da instituição, após examinar o mérito da
mesma,
deverão
apresentar
por

escrito um relatório no qual recomendem a proposta.
Em circunstâncias especiais, a Diretoria Executiva,
por maioria do total de votos dos países membros,
poderá exigir, na falta do mencionado relatório,
que uma proposta lhe seja submetida para sua
decisão;
(II) ao examinar um pedido de empréstimo ou
garantia, o Banco tomará em consideração a
capacidade do mutuário para obter o empréstimo de
fontes privadas de financiamento, em condições que,
na opinião do Banco, sejam razoáveis para o
mutuário tendo em conta todos os fatôres
pertinentes;
(III) ao conceder ou garantir um empréstimo, o
Banco terá devidamente em conta se o mutuário e
seu fiador, se o houver, estarão em condições de
cumprir com as obrigações que lhes impõe o
empréstimo;
(IV) o Banco verificará se a taxa de juros, os
demais encargos e o plano de amortização são
adequados ao projeto em questão;
(V) ao garantir um empréstimo concedido por
outros
inversionistas
o
Banco
receberá
compensação adequada pelo risco em que incorra; e
(VI) os empréstimos que o Banco conceda ou
garanta serão destinados, principalmente, para o
financiamento de projetos específicos, inclusive
aquêles que façam parte de um programa nacional
ou regional de desenvolvimento. Contudo, o Banco
poderá conceder ou garantir empréstimos globais a
instituições de desenvolvimento ou a entidades
semelhantes dos países membros, com o fim de que
as mesmas facilitem o financiamento de projetos
específicos de desenvolvimento cujas necessidades
de financiamento não sejam, na opinião do Banco,
suficientemente grandes para justificar sua
supervisão direta por parte dêste.
(b) O Banco não concederá financiamento a
uma emprêsa situada no território de um país mem-
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bro, quando êste fizer objeção ao financiamento.
Seção 8. Condições optativas para conceder
ou garantir empréstimos:
(a) Nos casos de concessão de empréstimos
ou garantias a entidades não-governamentais,
o Banco poderá, quando o considere conveniente,
exigir que o país membro em cujo território o projeto
seja realizado, ou uma instituição pública,
ou entidade, semelhante do mesmo país, aceitável
para o Banco, garanta o reembôlso do empréstimo
e o pagamento dos juros e de outros
encargos.
(b) O Banco poderá impor outras condições
que considere convenientes, com respeito aos
empréstimos ou garantias que conceda, tomando em
consideração o interêsse dos países membros
diretamente relacionados com a proposta de
empréstimo ou garantia, assim como o interêsse dos
membros em geral.
Seção 9. Utilização aos empréstimos
concedidos ou garantidos pelo Banco:
(a) Salvo o disposto no artigo V, Seção 1,
o Banco não imporá condição alguma, nem no
sentido de que o produto de um empréstimo se
gaste no território de país determinado, nem no
sentido de que tal produto não se gaste nos
territórios de qualquer país membro ou países
membros.
(b) O Banco tomará as medidas necessárias
para assegurar que o produto de qualquer
empréstimo que conceda ou garanta, ou em que
tenha participação, se destine ùnicamente aos fins
para os quais o empréstimo tenha sido concedido,
dando devida atenção às considerações de
economia e eficiência.
Seção 10. Disposições sôbre reembôlso dos
empréstimos diretos:
Nos
contratos
de
empréstimos
diretos
feitos
pelo
Banco
de
acôr-

do com a Seção 4 (I) ou (II) dêste artigo, se
estabelecerão:
(a) Todos os têrmos e condições de cada
empréstimo, inclusive, entre outros, os referentes
aos pagamentos das amortizações, juros e outros
encargos, e os referentes a vencimentos e datas, de
pagamento; e
(b) A moeda ou moedas em que serão feitos
os pagamentos ao Banco.
Seção II. Garantias:
(a) Ao garantir um empréstimo, o Banco
cobrará uma taxa, por êle estabelecida, como
comissão de garantia pagável periòdicamente, e
calculada à base do saldo do empréstimo.
(b) Nos contratos de garantia celebrados pelo
Banco, será estipulado que o mesmo poderá
terminar sua responsabilidade com respeito aos juros
– no caso de inadimplemento por parte do mutuário e
do fiador, se o houver – sempre que o Banco ofereça
comprar os títulos ou outras obrigações garantidas,
ao par e acrescidas dos juros vencidos até a data
fixada na oferta.
(c) Ao conceder garantias, o Banco terá o
poder de fixar quaisquer outros têrmos e condições.
Seção 12. Comissão especial:
O Banco cobrará uma comissão especial
sôbre todos os empréstimos, participações ou
garantias, que efetue com, ou em que comprometa,
os seus recursos ordinários de capital. A comissão
especial, pagável periòdicamente, será calculada à
base do saldo de cada empréstimo, participação ou
garantia, e na percentagem de um por cento ao ano,
a não ser que o Banco por maioria de dois terços do
total de votos dos países membros, decida reduzir
essa taxa.
Seção 13. Reserva Especial:
O
montante
das
comissões
que
o Banco receba de acôrdo com a Seção
12
dêste
artigo
se
destinará
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a constituir uma reserva especial, da qual o Banco
poderá dispor para cumprir com seus compromissos,
de acôrdo com o disposto no artigo VII, Seção 3 (b)
(I). A reserva especial será mantida na forma líquida,
permitida por êste Convênio, que a Diretoria
Executiva determinar.
ARTIGO IV
Fundo para Operações Especiais Seção 1.
Estabelecimento, objetivo e Funções:
Fica criado um Fundo para Operações
Especiais, do qual se concederão empréstimos em
têrmos e condições que permitam atender a
circunstâncias especiais que se apresentem em
determinados países ou que se relacionem com
determinados projetos. O Fundo, cuja administração
estará a cargo do Banco, terá o objetivo e as funções
indicados no artigo I dêste Convênio.
Seção 2. Disposições aplicáveis:
O Fundo se regerá pelas disposições, do
presente artigo e pelas demais normas dêste
Convênio, exceto as que contrariem o estipulado
neste artigo e as que se refiram expressa e
exclusivamente às operações ordinárias do Banco.
Seção 3. Recursos:
(a) Os países membros fundadores do Banco
contribuirão para os recursos do Fundo de acôrdo
com o disposto nesta seção.
(b) Os membros da Organização dos Estados
Americanos que ingressarem no Banco após a data
fixada no artigo XV, Seção 1 (a) contribuirão para o
Fundo com a cota e nos têrmos que o Banco
determinar.
(c) O Fundo será constituído com os
recursos iniciais de dólar 150.000.000 (cento e
cinqüenta milhões) de dólares, em têrmos de
moeda dos Estados Unidos da América de pêso e
título em vigor a 1º de janeiro de 1959, para os

quais os países membros fundadores do Banco
contribuirão de acôrdo com as cotas indicadas no
anexo B.
(d) O pagamento das cotas deverá ser
efetuado do seguinte modo:
(I) 50% de cada cota deverão ser pagos
pelos países membros em qualquer momento a
partir da data em que, de acôrdo com o artigo XV,
Seção 1 se assine êste Convênio e se deposite o
instrumento de aceitação ou ratificação em seu
nome, mas não em data posterior a 30 de setembro
de 1960.
(II) os 50% restantes deverão ser pagos, em
qualquer momento, depois de transcorrido um ano
da data em que o Banco inicie suas operações, nas
quantidades e nas épocas que a Diretoria Executiva
do Banco determinar. Entretanto, o pagamento do
montante total de tôdas as cotas deverá ser
requerido e efetuado, o mais tardar, na data fixada
para a integralização da terceira cota das
subscrições de capital realizado do Banco; e
(III) os pagamentos mencionados nesta
seção serão exigidos de cada membro na proporção
de suas cotas e se efetuarão metade em ouro
ou em dólares dos Estados Unidos da América,
ou em ambos, e metade na moeda do país
contribuinte.
(e) Os pagamentos de um país membro
em sua própria moeda, conforme o disposto no
parágrafo anterior serão efetuados no montante
que, na opinião do Banco, seja equivalente – em
têrmos de dólares dos Estados Unidos da América,
de pêso e título vigentes em 1º de janeiro de 1959 –
ao montante integral da parcela da cota
correspondente. O montante do pagamento
inicial será aquêle que os países membros
considerarem adequado, e estará sujeito aos
ajustes – a serem efetuados dentro de 60 dias a
contar da data de vencimento cio pagamento –
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que o Banco determine necessários para constituir,
nos têrmos acima mencionados, o equivalente do
valor integral em dólares.
(f) A menos que a Assembléia de
Governadores disponha em contrário por maioria de
três quartos do total de votos dos países membros, a
obrigação para os membros de pagar qualquer
quantia exigida pelo Banco, por conta da parte não
paga das cotas de subscrição para o Fundo estará
condicionada ao pagamento de pelo menos 90 por
cento das obrigações totais dos países membros
com relação.
(I) ao pagamento inicial e a todos os
demais pagamentos anteriores relativos a cotas
de subscrição ao Fundo que tiverem sido exigidos;
e
(II) a qualquer prestação devida por
conta das subscrições do capital realizado do
Banco.
(g) Os recursos do Fundo serão aumentados
mediante contribuições adicionais dos países
membros, quando a Assembléia de Governadores
o considere conveniente, por decisão da maioria
de três quartos do total de votos dos países
membros. As disposições do artigo II, Seção 3, (3)
serão aplicadas aos referidos aumentos, em
têrmos das proporções entre a cota vigente de
cada país e o total dos recursos com que
os países membros tenham contribuído para o
Fundo.
(h) Fica entendido que, neste Convênio, o
têrmo "recursos do Fundo" corresponderá aos
recursos seguintes:
(I) contribuições efetuadas pelos países
membros de acôrdo com os parágrafos (c) e (g)
desta seção;
(II)
todos
os
fundos
provenientes
de empréstimos obtidos pelo Banco aos quais
não se aplique o compromisso estipulado no
artigo
II,
Seção
4
(a)
(II),
por
se-

rem especìficamente debitáveis aos recursos do
Fundo.
(III) tôdas as quantias recebidas em
pagamento de empréstimos concedidos com os
recursos anteriormente indicados;
(IV) tôda receita proveniente de operações que
utilizem ou comprometam quaisquer dos recursos
acima mencionados; e
(V) quaisquer outros recursos à disposição do
Fundo.
Seção 4. Operações:
(a) Serão operações do Fundo as financiadas
com seus próprios recursos segundo são definidos
na Seção 3 (h) dêste artigo.
(b) Os empréstimos concedidos com recursos
do Fundo poderão ser reembolsados, total ou
parcialmente, na moeda do país membro em cujo
território se realize o projeto financiado. A parte do
empréstimo que não seja reembolsável na moeda do
país membro deverá ser paga na moeda ou moedas
em que foi concedido o empréstimo.
Seção 5. Limitação de Responsabilidade:
Nas operações do Fundo, a responsabilidade
financeira do Banco fica limitada aos recursos e às
reservas do Fundo, e a responsabilidade dos países
membros à parte não saldada de suas respectivas
cotas, quando se torne exigível.
Seção 6. Restrições quanto à disposição das
Cotas:
Os direitos dos países membros do Banco
resultantes de suas contribuições ao Fundo não
poderão ser transferidos nem gravados, e os países
membros não terão direito ao reembôlso de ditas
contribuições, salvo nos casos de perda de sua
qualidade de membro ou de terminação das
operações do Fundo.
Seção 7. Compromissos resultantes de
empréstimos obtidos pelo Fundo:
Os
pagamentos
para
cumprir
com
qualquer
compromisso
rela-
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tivo a empréstimos obtidos para serem incluídos nos
recursos do Fundo serão debitados;
(I) primeiro, a qualquer reserva estabelecida
para êste fim; e
(II) depois, a quaisquer outras quantias
disponíveis nos recursos do Fundo.
Seção 8. Administração:
(a) O Banco, limitado pelo disposto neste
Convênio, gozará de amplas faculdades para
administrar o Fundo.
(b) Um Vice-Presidente do Banco ficará
encarregado do Fundo. Êste Vice-Presidente
participará das reuniões da Diretoria Executiva do
Banco, sem direito a voto sempre que nelas, sejam
tratados assuntos relacionados com o Fundo.
(c) O Banco utilizará, nas operações do
Fundo, sempre que possível, o pessoal, os
técnicos, as instalações, os escritórios, os materiais
e os serviços que utilizar em suas operações
ordinárias.
(d) O Banco publicará um relatório anual,
em separada, indicando as operações financeiras
do Fundo e os lucros e perdas que das mesmas
resultarem. Na reunião anual da Assembléia
de Governadores haverá, pelo menos, uma sessão
dedicada à consideração do referido relatório.
Outrossim, o Banco enviará trimestralmente aos
membros um resumo das operações do
Fundo.
Seção 9. Votação:
(a) Nas decisões relativas às operações do
Fundo, cada país membro do Banco terá na
Assembléia de Governadores o número de votos que
lhe cabe de acôrdo com o disposto no artigo VIII,
Seção 4 (a) e (b) e cada Diretor terá na Diretoria
Executiva o número de votos que lhe cabe de acôrdo
com o artigo VIII, Seção 4 (a) e (c).
(b) Tôdas as decisões do Banco relativas às
operações do Fundo serão tomadas por maioria de

dois terços do total de votos dos países membros,
salvo o disposto expressamente em contrário neste
artigo.
Seção 10. Distribuição da renda líquida:
A Assembléia de Governadores do Banco
determinará a parte das rendas do Fundo que será
distribuída aos membros, depois de serem feitas
deduções para as reservas. A renda líquida será
distribuída em proporção às cotas dos países
membros.
Seção 11. Retirada de Contribuições:
a) Enquanto fôr membro do Banco, nenhum
país poderá retirar sua contribuição ao Fundo e
terminar suas relações com o mesmo.
(b) As disposições do artigo IX, Seção 3,
referentes a ajustes de contas com os países que
deixem de ser membros do Banco, serão aplicadas
também ao Fundo.
Seção 12. Suspensão e Término:
As disposições do artigo X são também
aplicáveis ao Fundo, substituindo-se os têmos
relativos ao Banco, a seus recursos ordinários de
capital e a seus credores, respectivos, pelos têrmos
relativos ao Fundo, a seus recursos e a seus
respectivos credores.
ARTIGO V
Moedas
Seção 1. Emprêgo de Moedas:
(a) A moeda de qualquer país membro que o
Banco tenha em seu poder, como parte dos seus
recursos ordinários de capital ou dos recursos do
Fundo, qualquer que seja a maneira em que a tenha
adquirido, poderá ser empregada pelo Banco ou por
quem a receba do Banco, sem restrições de parte do
país membro, para efetuar pagamentos de bens e
serviços produzidos no território do mencionado país.
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(b) Os países membros não poderão manter
ou impor medidas de nenhuma classe que restrinjam
o emprêgo dos seguintes recursos – pelo banco ou
por quem os receba do Banco – para efetuar
pagamentos em qualquer país.
(I) o ouro e os dólares que o Banco receba em
pagamento de 50 por cento da subscrição de cada
país membro pelas ações de capital do Banco e de
50 por cento de sua cota de contribuição ao Fundo
de acôrdo com o disposto no artigo II e no artigo IV
respectivamente;
(II) as moedas nos países membros
compradas pelo Banco com o ouro e os dólares
mencionados no inciso anterior;
(III) as moedas obtidas por meio de
empréstimos, de acôrdo com o disposto no artigo VII,
Seção 1 (I), para serem incorporadas aos recursos
ordinários de capital do Banco;
(IV) o ouro e os dólares que o Banco receba
em reembôlso do principal e em pagamento dos
juros e outros encargos, de empréstimos concedidos
coar o ouro e os dólares referidos no inciso (I) dêste
parágrafo; as moedas que receba em reembôlso do
principal, e em pagamento dos juros e outros
encargos de empréstimos concedidos com as
moedas a que se referem os incisos (II) e (III) dêste
parágrafo; e as moedas que receba em pagamento
de comissões e direitos sôbre as garantias
concedidas; e
(V) as moedas, que não sejam as do país
membro, e que o mesmo receba do Banco, em
virtude do artigo VII, Seção 4 (c), e do artigo IV,
Seção 10, pela distribuição da renda líquida.
(c) A moeda de qualquer país membro em
poder do Banco, incluída em seus recursos ordinários
de capital, ou nos recursos do Fundo, e não
mencionada no parágrafo (b) desta seção pode ser

também utilizada pelo Banco ou por quem a receba
do Banco para fazer pagamentos em qualquer país,
sem restrição de nenhuma espécie, a menos que o
país membro notifique ao Banco desejar que sua
moeda, no todo ou em parte, seja utilizada apenas
para os fins indicados no parágrafo (a) anterior.
(d) Os países membros não poderão impor
medida alguma que restrinja a faculdade do Banco
de possuir e empregar – seja para pagamentos de
amortização, seja para pagamentos antecipados de
suas próprias obrigações, seja para readquirir em
parte ou totalmente essas obrigações – as moedas
que receba em reembôlso de empréstimos diretos
concedidos com fundos obtidos em empréstimo pelo
Banco e que formem parte dos recursos ordinários
de capital do Banco.
(e) O ouro e as moedas em poder do Banco,
incluídos em seus recursos ordinários de capital ou
nos recursos do Fundo, não poderão ser utilizados
pelo mesmo na compra de outras moedas, a menos
que autorizado por uma maioria de dois terços do
total de votos dos países membros.
Seção 2. Avaliação das Moedas:
Sempre que seja necessário, de acôrdo com o
disposto neste Convênio, avaliar alguma moeda em
têrmos de outra moeda, ou em têrmos de ouro, essa
avaliação será feita pelo Banco após consulta com o
Fundo Monetário Internacional.
Seção 3. Manutenção do Valor das Moedas
em Poder do Banco
(a) Sempre que, no Fundo Monetária
Internacional, seja reduzido o valor par da
moeda de um país membro, ou sempre que o
valor cambial da moeda do país membro sofra,
na opinião do Banco, uma depreciação
considerável, o país membro pagará ao Banco,
num prazo razoável uma quantia adicio-
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nal de sua própria moeda, suficiente para
manter o valor do volume total da mesma em
poder do Banco – seja em seus recursos
ordinários de capital, seja nos recursos do Fundo –
Excluída a procedente de empréstimos obtidos
pelo Banco. O padrão de valor para êste fim
será do dólar dos Estados Unidos da América
de pêso e título vigentes em 1º de janeiro de
1959.
(b) Sempre que, no Fundo Monetário
Internacional, se aumente o valor par da moeda de
um país membro, ou sempre que o valor câmbial da
moeda do país membro sofra, na opinião do Banco,
um aumento considerável, o Banco restituirá ao país
membro, num prazo razoável, uma quantia na
moeda dêsse membro igual ao aumento no valor do
volume total da mesma em poder do Banco – seja
em seus recursos ordinários de capital, seja nos
recursos do Fundo – excluída a procedente de
empréstimos obtidos pelo Banco. O padrão de valor
para êste fim será o mesmo indicado no parágrafo
anterior.
(c) O Banco poderá deixar de aplicar o
disposto nesta seção, quando o Fundo Monetário
Internacional alterar em igual proporção o valor
par das moedas de todos os países membros do
Banco.
Seção 4. Formas de conservar moedas:
Sempre que não tenha necessidade de
determinar moeda para as suas operações, o
Banco aceitará de qualquer membro, notas
promissórias ou valores semelhantes – emitidos
pelo govêrno do país membro ou pelo depositário
designado por êsse membro – por conta de
qualquer parcela da percentagem de 50 por
cento da subscrição do capital autorizado
do Banco e de 50 por cento da subscrição
dos recursos do Fundo, que, de acôrdo com o
disposto no artigo II e artigo IV, respectivamen-

te, são pagáveis em moeda nacional. Tais notas
promissórias ou valores não serão negociáveis, não
vencerão juros e serão pagáveis ao Banco em seu
valor par, quando êste o exigir.
ARTIGO VI
Assistência Técnica
Seção 1. Prestação de Assistência e
Assessoramento Técnicos:
A pedido de um govêrno ou de governos
membros, ou de emprêsas privadas que possam
receber empréstimos da instituição, o Banco poderá
prestar assistência e assessoramento técnicos, em
seu campo de ação, especialmente para:
(I) o preparo, o financiamento e a execução de
planos e projetos de desenvolvimento, inclusive o
estudo de prioridades e a formulação de propostas
de empréstimos à base de projetos específicos de
desenvolvimento nacional ou regional; e
(II) a formação e o aperfeiçoamento mediante
seminários e outras formas de treinamento, de
pessoal especializado para o preparo e execução de
planos e projetos de desenvolvimento.
Seção 2. Acordos Relativos à Assistência
Técnica:
A fim de atingir os objetivos dêste artigo, o
Banco poderá celebrar acordos sôbre assistência
técnica com outras instituições, nacionais ou
internacionais, tanto públicas quanto privadas.
Seção 3. Despesas:
(a) O Banco poderá acordar, com os países
membros ou com as emprêsas que recebam
assistência técnica, o reembôlso das despesas
efetuadas nas condições que considere apropriadas.
(b) Os gastos com a assistência técnica
que não sejam pagos pelos beneficiários serão
cobertos com as receitas líquidas do Banco
ou com as do Fundo. Contudo, durante os
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três primeiros anos de operações, o Banco poderá
Seção 2. Aviso que deverá constar dos
utilizar, para cobrir êsses gastos, até um total de três valores:
por cento dos recursos iniciais do Fundo.
No anverso de todo valor emitido ou garantido
pelo Banco constará uma declaração visível de que
ARTIGO VII
não constitui obrigações de govêrno algum, a menos
que o seja, caso em que o dirá expressamente.
Seção 3. Formas de cumprir com os
Atribuições Diversas e Distribuição de Lucros
compromissos do Banco em casos de mora:
Seção 1. Atribuições diversas:
(a) O Banco, em caso que ocorra ou se
Além do que se lhe faculta em outras partes preveja a mora no reembôlso dos empréstimos que
dêste Convênio o Banco poderá:
conceda ou garanta com seus recursos ordinários de
(I) obter empréstimos e, para êsse fim, capital, tomará as medidas que considere
oferecer as garantias que julgue convenientes; convenientes para modificar as condições do
contudo, antes de realizar a venda de suas empréstimo, exceto aquelas referentes à moeda em
obrigações no mercado de capitais de um país, o que o pagamento se deve efetuar.
Banco deverá obter a aprovação do mesmo e a do
(b) Os pagamentos a serem feitos pelo Banco,
país membro em cuja moeda se emitam as referidas para cumprir com os compromissos resultantes de
obrigações. Outrossim, nos casos em que o Banco empréstimos obtidos ou de garantias concedidas, a
solicite empréstimos de fundos a serem acrescidos a que se refere o artigo III, Seção 4 (II) e (III), e que
seus recursos ordinários de capital, deverá obter a devam ser debitados aos recursos ordinários de
aprovação dos países acima mencionados para que capital do Banco, serão debitados:
o produto do empréstimo possa ser trocado, sem
(I) primeiro, à reserva especial prevista no
restrição na moeda de qualquer outro pais;
artigo III, Seção 13; e
(II) comprar e vender valores por êle emitidos,
(II) depois, até a quantia necessária e a critério
garantidos, ou nos quais haja investido, sempre que do Banco, às outras reservas, aos lucros
para tanto tenha obtido a aprovação do país em cujo acumulados e aos fundos correspondentes do capital
território se processe a compra ou a venda dos ditos realizado.
valores;
(c) Quando fôr necessário efetuar pagamentos
(III) com a aprovação da maioria de dois terços contratuais de amortizações, de juros ou de outros
do total de votos dos países membros, investir os encargos referentes a empréstimos obtidos, pelo
fundos, não necessárias a suas operações, nas Banco, ou cumprir com compromissos semelhantes
obrigações que julgue convenientes;
referentes a garantias pelo mesmo concedidas e
(IV) garantir valores que tenha em carteira, que devam ser debitados aos recursos ordinários
com o fim de facilitar sua venda; e
de capital do Banco, êste poderá requerer dos
(V) exercer, de acôrdo com o disposto neste países
membros
o
pagamento
de
uma
Convênio, qualquer outra atribuição que seja quantia adequada de suas subscrições de capital
necessária ou conveniente para atingir seu objetivo e exigível, de conformidade com o artigo II, Seção 4,
cumprir suas funções.
(a) (II).
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Outrossim, se o Banco entender que a
situação de mora tende a prolongar-se, poderá exigir
o pagamento de uma parte adicional das
mencionadas subscrições, que não exceda em um
ano, um por cento da subscrição total dos países
membros, para os seguintes fins:
(I) resgatar, antes de seu vencimento, a
totalidade ou parte do saldo do principal do
empréstimo garantido pelo Banco, ou cumprir de
outro modo, seu compromisso com respeito a tal
empréstimo; e
(II) readquirir a totalidade ou parte das
obrigações pendentes omitidas pelo Banco ou
cumprir de outro modo seus compromissos com
relação a essas obrigações.
Seção 4. Distribuição da renda líquida:
(a) Assembléia de Governadores poderá
determinar, periòdicamente, a parte da renda líquida
do último exercido e dos lucros acumulados, a ser
distribuída. Só se efetuará essa distribuição quando
as reservas tenham atingido um nível que a
Assembléia de Governadores considere adequado.
(b) A distribuição referida, no parágrafo
anterior será feita em proporção ao número de ações
de cada membro.
(c) Os pagamentos serão efetuados na forma
e na moeda, ou moedas, que a Assembléia de
Governadores determinar. Se os pagamentos forem
feitos a um país membro em moedas diferentes da
sua, a transferência dessas moedas e sua utilização
por parte dêsse pais não poderão ser objeto de
restrições por parte de nenhum outro país membro.

de

cutiva, um Presidente, um Vice-Presidente
Executivo, um Vice-Presidente encarregado do
Fundo e os demais funcionários e empregados que
se considerem necessários.
Seção 2. Assembléia de Governadores:
(a) A Assembléia de Governadores estará
investida de todos os poderes do Banco. Cada país
membro nomeará um Governador e um Suplente
que servirão por períodos de cinco anos, podendo
ser dispensados antes de tal prazo ou reinvestidos
em suas funções pelo país membros que os
nomeou. Os Suplentes não terão direito a voto, salvo
nos impedimentos dos respectivos Governadores.
A Assembléia elegerá um dos Governadores
para o cargo de Presidente, o qual exercerá suas
funções até a sessão ordinária seguinte da
Assembléia.
(b) A Assembléia de Governadores poderá
delegar à Diretoria Executiva tôdas suas atribuições
com exceções das seguintes:
(I) admitir novos membros e determinar as
condições de sua admissão;
(II) aumentar ou diminuir o capital autorizado
do Banco e as contribuições do Fundo;
(III) eleger o Presidente do Banco e fixar sua
remuneração;
(IV) suspender um membro, nos têrmos do
disposto no artigo IX, Seção 2;
(V) fixar a remuneração dos Diretores
Executivos;
(VI) tomar conhecimento das interpretações
dadas a êste Convênio pela Diretoria Executiva
e decidir sôbre as mesmas em grau de
ARTIGO VIII
apelação;
(VII) autorizar a celebração de acordos gerais
de
cooperação
com
outras
organizações
Organização e Administração
internacionais;
Seção 1. Estrutura do Banco
(VIII) aprovar, à vista do relatório dos
O
Banco
terá
uma
Assembléia auditores, balanço geral e a demonstração de lucros
Governadores,
uma
Diretoria
Exe- e perdas da instituição;
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(IX) determinar as reservas e a distribuição
dos lucros líquidos do Banco e do Fundo;
(X) contratar os serviços de auditores externos
para verificar e atestar a exatidão do balanço
geral e da demonstração de lucros e perdas da
instituição;
(XI) emendas o presente Convênio; e
(XII) decidir sôbre o término das operações do
Banco e sôbre a distribuição de seu ativo.
(c) A Assembléia de Governadores conservará
sua plena autoridade sôbre todos os assuntos que,
de acôrdo com o parágrafo (b) anterior, delegue à
Diretoria Executiva.
(d) A Assembléia de Governadores se reunirá,
como norma geral, uma vez por ano. Poderá também
reunir-se quando assim o decida, ou quando seja
convocada pela Diretoria Executiva. A Diretoria
Executiva deverá convocar a Assembléia de
Governadores sempre que o solicitem cinco
membros do Banco ou aquêle número de membros
que represente a quarta parte da totalidade dos
votos dos países membros.
e) O quorum para as reuniões da Assembléia
de Governadores será constituído pela maioria
absoluta do número total dos Governadores, que
representem, pelo menos, dois terços do total de
votos dos países membros.
(f) A Assembléia de Governadores poderá
estabelecer um processo mediante o qual a Diretoria
Executiva, quando o julgar conveniente, possa
submeter um determinado assunto à votação dos
Governadores, sem convocar uma reunião da
Assembléia.
(g) A Assembléia de Governadores, assim
como a Diretoria Executiva na medida em que esteja
autorizada para tanto, poderão adotar as normas e
os regulamentos necessários ao bom andamento
dos negócios do Banco.

(h) Os Governadores e seus Suplentes
desempenharão seus cargos sem remuneração do
Banco, embora êste possa indenizá-los dos gastos
razoáveis em que incorram ao comparecer às
reuniões da Assembléia.
Seção 3, Diretoria Executiva:
(a) A Diretoria Executiva será responsável pelo
andamento das operações do Banco e, para tanto,
poderá exercer tôdas as atribuições que lhe tenham
sido delegadas pela Assembléia de Governadores.
(b) Haverá sete Diretores Executivos, que não
poderão ser Governadores, e dos quais:
(I) um será nomeado pelo membro que possua
o maior número de ações do Banco; e
(II) os outros seis serão eleitos, de
conformidade com o disposto no Anexo C dêste
Convênio, pelos Governadores dos demais países
membros.
Os Diretores Executivos serão nomeados ou
eleitos por período de três anos e poderão ser
reeleitos ou nomeados para períodos sucessivos. Os
Diretores Executivos deverão ser pessoas de
reconhecida capacidade e de ampla experiência em
assuntos econômicos e financeiros.
(c) Cada Diretor Executivo nomeará um
Suplente, o qual, na ausência do titular, terá plenos
poderes para agir em seu nome. Os Diretores e os
Suplentes serão cidadãos dos países membros.
Entre os Diretores eleitos e os Suplentes não poderá
constar mais de um cidadão do mesmo país. Os
Suplentes poderão participar das reuniões; contudo,
só terão direito a voto quando substituam os
Diretores titulares.
(d) Os Diretores conservarão seu cargo até que
nomeados ou eleitos seus sucessores. Quando se
vagar o cargo de um Diretor eleito, mais de 180 dias
antes do término do seu mandato, os Governadores
que o elegeram deverão eleger outro Di-
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retor para o resto do período. Para essa eleição será
requerida a maioria absoluta dos votos emitidos.
Enquanto o cargo estiver vago, o Suplente que o
assumir exercerá tôdas as atribuições de Diretor
titular, exceto a de designar Suplente.
(e) A Diretoria Executiva funcionará em
sessão contínua na sede do Banco e se reunirá
com a freqüência que os negócios do Banco o
exigirem.
(f) O quorum para as reuniões, da Diretoria
Executiva será a maioria absoluta do número total de
Diretores que representem, pelo menos, dois terços
do total de votos dos países membros.
(g) Qualquer membro do Banco poderá
enviar um representante para assistir a qualquer
reunião da Diretoria Executiva, quando nela se trate
de assunto que o interesse particularmente. Essa
faculdade será regulamentada pela Assembléia de
Governadores.
(h) A Diretoria Executiva poderá constituir as
comissões que julgar convenientes. Não será
necessário que todos os membros de tais comissões
sejam Governadores, Diretores ou Suplentes.
(I) A Diretoria Executiva determinará a
organização básica do Banco, inclusive o número e
as responsabilidades gerais dos principais cargos
administrativos e profissionais, e aprovará o
orçamento administrativo da instituição.
Seção 4. Votações:
(a) Cada país membro terá 135 votos, mais
um voto por ação do capital do Banco que possua
aquêle país.
(b) Nas votações na Assembléia de
Governadores,
cada
Governador
poderá
emitir o número de votos que corresponda ao país
membro por êle representado. Salvo quando
se
disponha
expressamente
em
contrário
neste Convênio, todos os assuntos que a As-

sembléia de Governadores considere serão decididos
pela maioria do total de votos dos países membros.
(c) Nas votações da Diretoria Executiva:
(I) o Diretor nomeado terá o direito de emitir o
número de votos que corresponda ao país membro
que o tenha nomeado;
(II) cada Diretor eleito terá o direito de emitir o
número de voto com que foi eleito, e os emitirá em
bloco; e
(III) salvo quando se disponha expressamente
em contrário neste Convênio, todos os assuntos que
a Diretoria Executiva considere serão decididos pela
maioria do total de votos dos países membros.
Seção
5.
Presidente,
Vice-Presidente
Executivo e Pessoal:
(a) A Assembléia de Governadores, por
maioria absoluta do total de Governadores que
represente, pelo menos, a maioria do total de votos
dos países membros, elegerá o Presidente do
Banco, o qual enquanto em exercício não poderá
ser, nem Governador, nem Diretor Executivo, nem
Suplente de um ou outro cargo.
Sob a supervisão da Diretoria Executiva, o
Presidente do Banco conduzirá os negócios ordinários
da instituição e chefiará o pessoal. Presidirá,
também, às reuniões da Diretoria Executiva, sem
direito a voto, exceto nos casos de empate, quando
terá a obrigação de emitir o voto de desempate.
O Presidente do Banco será o representante
legal da instituição.
O Presidente do Banco terá um mandato de
cinco anos e poderá ser reeleito para períodos
sucessivos. Será exonerado de seu cargo quando
assim o decida a Assembléia de Governadores por
maioria do total de votos dos países membros.
(b) O Vice-Presidente Executivo será
nomeado pela Diretoria Executiva, mediante
proposta do Presidente do Banco. Sob a supervisão
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da Diretoria Executiva e do Presidente do Banco, o
Vice-Presidente
Executivo
exercerá,
na
administração do Banco, a autoridade e as funções
que a Diretoria Executiva determinar. Na ausência e
nos impedimentos do Presidente do Banco, o VicePresidente Executivo exercerá a autoridade e as
funções de Presidente.
O Vice-Presidente Executivo, participará das
reuniões da Diretoria Executiva, sem direito a voto
exceto quando, no exercício das funções de
Presidente do Banco, tenha de decidir casos de
empate conforme o disposto no parágrafo (a) desta
seção.
(c) Além do Vice-Presidente a que se refere o
artigo IV, Seção, 8 (b), a Diretoria Executiva pode,
por proposta do Presidente do Banco, nomear outros
Vice-Presidentes, que exercerão a autoridade e as
funções que a Diretoria Executiva determinar.
(d) O Presidente, os funcionários e os
empregados do Banco, no desempenho de suas
funções, dependerão exclusivamente do Banco e
não reconhecerão nenhuma outra autoridade. Os
países membros deverão respeitar o caráter
internacional dessa obrigação.
(e) O Banco levará principalmente em
consideração, ao selecionar seu pessoal e ao
determinar as condições de serviço, a necessidade
de assegurar o mais alto grau de eficiência,
competência e integridade nesses serviços. Também
se dará devida consideração à importância de
contratar-se o pessoal de forma a que haja a mais
ampla representação geográfica possível.
(f) O Banco seus funcionários e empregados
não poderão intervir nos assuntos políticos
de nenhum país membro, e a índole política
de um país ou países-membros não poderá
influir em suas decisões. Essas decisões
se
inspirarão
ùnicamente
em
considera-

ções econômicas e estas deverão ser avaliadas de
forma imparcial, com o fim de que o Banco possa
atingir seu objetivo e cumprir as funções a que se
refere o artigo I.
Seção 6. Publicação de relatórios e
fornecimento de informações:
(a) O Banco publicará um relatório anual, que
conterá um extrato de contas, revisto por auditores.
Deverá também transmitir trimestralmente, aos países
membros, um resumo de sua situação financeira e
uma demonstração de lucros e perdas, que indique o
resultado de suas operações ordinárias.
(b) O Banco poderá publicar, outrossim,
qualquer outro relatório que considere conveniente
para atingir seu objetivo e exercer suas funções.
ARTIGO IX
Retirada e suspensão de países membros
Seção I. Direito de retirada:
Qualquer país membro poderá retirar-se do
Banco mediante notificação por escrito, entregue na
sede principal da instituição, e na qual manifeste sua
intenção. A retirada se efetivará na data prevista na
notificação, mas, em hipótese alguma, antes de seis
meses a contar da entrega da notificação ao Banco,
Contudo, antes que a retirada se efetive, o país
membro poderá desistir, de sua intenção, contanto
que notifique o Banco, por escrito.
Mesmo depois de sua retirada, continuará o
país membro responsável por tôdas as obrigações
diretas e eventuais que tenha para com o
Banco na data de entrega da notificação, inclusive
por aquelas mencionadas na Seção 3 dêste
artigo. Contudo, efetivando-se a retirada, ficará
isento de qualquer responsabilidade para
com as obrigações resultantes de operações
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efetuadas pelo Banco depois da data em que êste
tenha recebido a notificação.
Seção 2, Suspensão de um país membro:
O país membro que falta ao cumprimento de
alguma de suas obrigações para com o Banco,
poderá ser suspenso quando o decida a Assembléia
de Governadores, por maioria de dois terços do
número total dos Governadores, que representem,
pelo menos, três quartos do total de votos dos países
membros.
O país suspenso deixará automàticamente de
ser membro do Banco, um ano após a data da
suspensão a menos que, pela mesma maioria de
votos decida terminá-la a Assembléia de
Governadores.
Enquanto suspenso, o país membro não
poderá exercer nenhum dos direitos que lhe confere
o presente Convênio, exceto o de retirar-se, mas
continuará sujeito ao cumprimento de tôdas as suas
obrigações.
Seção 3. Liquidação de contas:
a) Desde o momento em que um país deixe de
ser membro, não mais participará dos lucros e
perdas da instituição e não terá responsabilidade
para com os empréstimos e garantias posteriormente
contratados pelo Banco; contudo, continuará
responsável por suas dívidas para com o Banco,
assim como por suas obrigações eventuais para com
o mesmo, enquanto esteja pendente qualquer parte
dos empréstimos ou garantias contratados pela
instituição, em data anterior àquela em que deixe de
ser membro.
b) Ao deixar um país de ser membro, o Banco
tomará as necessárias providências para readiquirir
as ações dêsse país, como parte do ajuste de contas
com o mesmo, de acôrdo com o disposto nesta seção;
entretanto, no tocante ao presente Convênio, o

referido país não terá outros direitos, a não ser
aquêles previstos nesta seção e no artigo XII, Seção
2.
(c) O Banco e o país que deixe de ser membro
poderão entrar em acôrdo no tocante à requisição
das ações dêste, nas condições que julguem
convenientes, de acôrdo com as circunstâncias, sem
que sejam aplicadas, neste caso, as disposições do
parágrafo seguinte. Tal acôrdo poderá estipular entre
outros assuntos, a liquidação definitiva de tôdas as
obrigações do referido país para com o Banco.
(d) Caso não se chegue ao acôrdo referido no
parágrafo anterior dentro dos seis meses
subseqüentes à data em que o país deixe de ser
membro ou dentro de outro prazo que ambos tenham
acordado, o preço de reaquisição das referidas
ações será aferido por seu valor contábil, de acôrdo
com os livros do Banco, na data em que o país tenha
deixado de pertencer à instituição. Neste caso, a
reaquisição se fará nas seguintes condições:
(I) só será efetuado o pagamento do preço das
ações depois que o país que deixe de ser membro
tenha entregado os títulos correspondentes. O
pagamento poderá ser feito, em parcelas nos prazos
e nas moedas disponíveis que o Banco determinar,
tendo em conta sua situação financeira;
(II) das quantias devidas pelo Banco, ao país
que deixe de ser membro, em decorrência da
reaquisição de suas ações, o Banco deverá reter
uma parcela adequada enquanto o país, ou qualquer
de suas subdivisões políticas ou órgãos
governamentais, tenham para com a instituição
obrigações resultantes de operações de empréstimo
ou de garantia. A importância retida poderá ser
aplicada, a critério do Banco, na liquidação de
quaisquer dessas obrigações à medida que ocorram
seus vencimentos. Não se poderá, contudo, reter
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importância
alguma
por
conta
de
responsabilidade que venha a ter o país
por chamadas futuras de suas subscrições
de acôrdo com o disposto no artigo II, Seção
4, (a), (II); e
(III) se o Banco vier a sofrer perdas líquidas
em qualquer operação de empréstimo, ou de
participação
em
empréstimos,
ou
em
conseqüência de qualquer operação de garantia,
que estejam pendentes na data em que o país
deixe de ser membro, e se tais perdas excederem
as reservas existentes nessa data para cobrir tais
perdas, o país ficará obrigado a reembolsar o
Banco – quando lhe seja requerido – da quantia a
que teria ficado reduzido o preço de requisição de
suas ações se êsses prejuízos houvessem sido
considerados ao se determinar o valor contábil
das mesmas de acôrdo com os livros do Banco.
Além disso, o país que tenha deixado de ser
membro do Banco continuará obrigado a atender
a qualquer. chamada de capital a que se refere o
artigo II, Seção 4, (a) (II) até o montante que teria
sido obrigado a cobrir se a redação do capital se
houvesse verificado, e se a chamada se
houvesse realizado na ocasião em que se
determinou o preço para a reaquisição de suas
ações.
(e) Nenhuma importância será paga ao
país, por conta de suas ações, de acôrdo com
esta seção antes que haja decorrido o prazo de
seis meses, contado a partir da data em que o
mesmo tenha deixado de ser membro da
instituição. Se dentro dêsse período o Banco
terminar suas operações os direitos do referido
país serão regulados pelo disposto no artigo IX e
o país continuará, sendo considerado membro do
Banco para os efeitos do citado artigo, embora
não tenha direito a voto.

ARTIGO X
– Suspensão e término das operações:
Seção 1. Suspensão de operações
Quando surgirem circunstâncias graves, a
Diretoria Executiva poderá suspender as operações
relativas a novos empréstimos e garantias até que a
Assembléia de Governadores, tenha a oportunidade de
examinar a situação e de tomar as medidas pertinentes.
Seção 2. Término de operações:
O Banco poderá terminar suas operações por
decisão da Assembléia de Governadores, tomada por
maioria de dois terços do número total de Governadores
que representem, por sua vez, pelo menos três quartos
do total de votos dos países membros. Ao acordar-se o
término das operações o Banco cessará imediatamente
tôdas as suas atividades, exceto as que tenham por
objetivo conservar, preservar e realizar seus ativos e
liquidar suas obrigações.
Seção 3. Responsabilidade dos países
membros e pagamento de dívidas:
(a) A responsabilidade dos países membros,
decorrentes das subscrições de capital e da
depreciação de suas moedas, continuará em vigor
até que se liquidem tôdas as obrigações do Banco,
inclusive as obrigações eventuais.
(b) Todos os credores diretos serão pagos com o
ativo do Banco e, se necessário, com os fundos que se
obtenham pela cobrança da parte devida do capital
realizado e pela chamada do capital exigível. Antes de
efetuar qualquer pagamento aos credores diretos, a
Diretoria Executiva deverá tomar as medidas que julgue
necessárias, para assegurar uma distribuição
proporcional entre os credores de obrigações diretas e
os de obrigações eventuais.
Seção 4, Distribuição do ativo:
(a) Não se fará nenhuma distribuição
do
ativo
entre
os
países
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membros por conta de suas ações antes que tenham
sido liquidadas tôdas as obrigações para com os
credores ou antes que se tenha providenciado nesse
sentido, Será necessário, outrossim, que a Assembléia
de Governadores, por maioria de pelo menos dois
terços do número total de Governadores, que
represente pelo menos três quartos do total de votos
dos países membros, decida efetuar a distribuição.
(b) Qualquer distribuição do ativo entre os
países membros se fará em proporção ao número de
ações de cada um, nos prazos e condições que o
Banco considere justos e equitativos. As partes que
toquem aos diversos países não terão de ser
uniformes no que diz respeito ao tipo dos haveres.
Nenhum país membro terá direito a receber sua parte
na referida distribuição de ativos enquanto não houver
liquidado tôdas suas obrigações para com o Banco.
(c) O país membro que receba parte do ativo
distribuído de acôrdo com êste artigo, gozará, em
relação à mesma, dos direitos que correspondiam ao
Banco antes de efetuar-se a distribuição.
ARTIGO XI
Situação Jurídica, Imunidades,Isenções e Privilégios
Seção 1. Finalidade do Artigo.
Para habilitar o Banco a atingir seu objetivo e
a cumprir as funções que lhe são confiadas, ser-lheão concedidas, no território de cada um dos países
membros, a situação jurídica, as imunidades, as
isenções e os privilégios estabelecidos neste artigo.
Seção 2. Situação Jurídica.
O Banco terá personalidade jurídica e,
especìficamente, plena capacidade para:
(I) celebrar contratos;
(II) adquirir e alienar bens móveis e
imóveis; e

(III)
instaurar
processos
judiciais
e
administrativos.
Seção 3. Processos judiciais.
As ações judiciais contra o Banco só poderão
ser instauradas perante um tribunal de jurisdição
competente nos territórios dos países membros
onde o Banco tenha estabelecido agências ou onde
haja constituído procurador com poderes para
aceitar intimação ou notificação de demandas
judiciais, ou ainda, onde tenha emitido ou avalizado
valores.
Os países membros, as pessoas que os
representem ou dêles derivem seus direitos, não
poderão iniciar nenhuma ação judicial contra o
Banco. Contudo, os países membros poderão
reivindicar seus direitos de acôrdo com os processos
especiais especificados neste Convênio, nos
regulamentos da instituição ou nos contratos que
celebrem para dirimir as controvérsias que possam
ter com o Banco.
Os bens e outras partes do ativo do Banco,
independentemente de onde se achem e em
poder de quem se encontrem, estarão imunes de
tôdas as formas, de comisso, sequestro,
embargos, arresto, leilão judicial, adjudicação, ou
qualquer outra forma de apreensão ou de
alienação forçada, antes do pronunciamento
definitivo de qualquer sentença judicial definitiva
contra o Banco.
Seção 4. Imunidade do ativo.
Os bens e demais ativos do Banco,
independentemente de onde se achem e em poder
de quem se encontrem, serão considerados
propriedade pública internacional e gozarão de
imunidade no tocante a busca, requisição,
confiscação, expropriação ou qualquer outra forma
de apreensão ou alienação forçada por ação
executiva ou legislativa.
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Seção 5. Inviolabilidade dos arquivos.
Os arquivos do Banco serão invioláveis.
Seção 6. Isenção de restrições sôbre o ativo.
Na medida do necessário para que o Banco
cumpra seu objetivo e suas funções e execute suas
operações; de acôrdo com êste Convênio, os bens e
demais haveres da instituição estarão isentos de
quaisquer restrições, exigências regulamentares,
medidas de contrôle ou moratórias, exceto quando
neste Convênio se disponha em contrário.
Seção 7. Franquias nas comunicações.
Cada país Membro concederá às comunicações
oficiais do Banco as mesmas franquias que concede as
comunicações oficiais dos demais países membros.
Seção 8. Imunidades e privilégios do pessoal.
Os Governadores e Diretores Executivos, seus
Suplentes, os funcionários e empregados do Banco
gozarão dos seguintes privilégios e imunidades:
(a) Imunidades relativas a processos judiciais
e administrativos correspondentes a atos praticados
em função oficial, salvo se o Banco renunciar a essa
prerrogativa.
(b) Quando não forem nacionais do país
membro onde estiverem, as mesmas imunidades
que o país conceda aos representantes, funcionários
e empregados de igual categoria de outros países
membros, no que se refere às restrições de
imigração, exigências de registro de estrangeiros e
obrigações de serviço militar. Terão, outrossim, as
mesmas facilidades no tocante a disposições
cambiais.
(c) Os mesmos privilégios a respeito
das facilidades de viagem que os países
membros
concedam
aos
representantes,
funcionários e empregados de correspondente

categoria de outros países membros.
Seção 9. Isenção tributária.
(a) O Banco, seus bens, sua receita e seus
outros ativos, assim como as operações e
transações que realize de acôrdo com êste
Convênio, estarão isentos de qualquer tipo de
impôsto, taxas, ou de direitos aduaneiros. O Banco
estará
igualmente
isento
de
qualquer
responsabilidade para com o pagamento, a retenção
ou a arrecadação de qualquer imposto, contribuição
ou direitos.
(b) A remuneração paga pelo Banco a seus
Diretores Executivos e seus Suplentes, assim como
a funcionários e empregados que não sejam
cidadãos ou nacionais do país onde o Banco tenha
sua sede ou agências, estará isenta de impostos.
(c) Não serão taxados de forma alguma, nem
os títulos e valores emitidos pelo Banco nem os
dividendos ou juros dos mesmos, sejam quais forem
seus portadores.
(I) se tais tributos incidirem sôbre os títulos ou
valores pelo simples fato de haverem sido emitidos
pelo Banco; e
(II) se a única base jurisdicional de tal
tributação fôr o local ou a moeda em que os títulos
ou valores, tenham sido emitidos, o local ou a moeda
em que se paguem ou possam ser pagos, ou o local
de qualquer sucursal ou agência mantida pelo
Banco.
(d) Não incidirão tampouco impostos de
espécie alguma sôbre os títulos e valores garantidos
pelo Banco, inclusive os dividendos e juros oriundos
dos mesmos quaisquer que sejam seus portadores.
(I) se êsses tributos incidirem sôbre
tais títulos ou valores pelo simples fato
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de haverem sido garantidos pelo Banco; ou
(II) se a única base jurisdicional de tal
tributação consistir na localização de qualquer
sucursal ou agência mantida pelo Banco.
Seção 10. Cumprimento do Presente Artigo.
Os países membros adotarão as medidas
necessárias, de acôrdo com seu regime juridio para
tornar efetivos, nos seus respectivos territórios os
princípios enunciados no presente artigo, e
informarão o Banco sôbre as medidas que tenham
tomado para êsse fim.
ARTIGO XIX
Emendas
(a) O Presente Convênio só poderá ser
emendado por decisão da Assembléia de
Governadores, com o voto de, pelo menos dois
terços do total dos Governadores, que representem,
pelo menos, três quartos do total de votos dos países
membros.
(b) Não obstante o disposto no parágrafo
anterior, será exigido o acôrdo unânime da
Assembléia de Governadores para que seja
aprovada qualquer emenda que altere:
(I) o direito de retirar-se do Banco de acôrdo
com o disposto no artigo IX, Seção I;
(II) o direito de adquirir ações do Banco e de
contribuir para o Fundo, segundo o disposto no artigo
II, Seção 3, (b) e no artigo IV, Seção 3, (g),
respectivamente; e
(III) a limitação de responsabilidades prevista
no artigo II, Seção 3 (d) e artigo IV, Seção 5.

(c) Qualquer proposta de emenda a êste
Convênio apresentada por um país membro ou pela
Diretoria Executiva, será comunicada ao Presidente
da Assembléia de Governadores, o qual a submeterá
à consideração da Assembléia. Quando uma emenda
fôr aprovada, será a mesma levada oficialmente pelo
Banco ao conhecimento de todos os países membros.
Salvo se a Assembléia de Governadores decidir fixar
prazo diferente as emendas entrarão em vigor, para
todos os países membros três meses depois da data
de comunicação oficial.
ARTIGO XIII
Interpretação e Arbitragem
Seção 1. Interpretação:
(a) Qualquer divergência de interpretação dos
dispositivos do presente Convênio que surja entre um
país membro e o Banco ou entre os países membros,
será submetida à apreciação da Diretoria Executiva.
Os países membros especialmente atingidos
pela divergência terão o direito de se fazer
representar diretamente na Diretoria Executiva de
acôrdo com o disposto no artigo VIII, Seção 3 (g).
(b) Qualquer país membro poderá exigir que
as divergências sôbre que decida a Diretoria
Executiva, de acôrdo com o parágrafo (a) anterior,
sejam submetidas à Assembléia de Governadores,
cuja decisão será, definitiva. Estando pendente a
decisão da Assembléia, o Banco, poderá, na medida
que julgue necessário, proceder de acôrdo com
decisão da Diretoria Executiva.
Seção 2. Arbitragem:
Surgindo
alguma
divergência
entre
o
Banco
e
um
país
que
te-
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nha deixado de ser membro, ou entre o Banco e um
país membro, depois que se tenha decidido terminar
as operações da instituicão, tal controvérsia será
submetida à arbitragem de um tribunal composto de
três pessoas. Um dos árbitros será designado pelo
Banco, outro pelo país interessado e o terceiro, salvo
acôrdo em contrário entre as partes, pelo Secretário
Geral da Organização dos Estados Americanos.
Caso fracassem todos os esforços para que se
chegue à um acôrdo unânime, as decisões do
Tribunal serão tomadas por maioria. O terceiro
árbitro poderá decidir tôdas as questões de
procedimento nos casos em que os árbitros não
estejam em acôrdo sôbre a matéria.
ARTIGO XIV
Disposições Gerais
Seção 1. Sede do Banco:
O Banco terá sua Sede em Washington D. C.,
Estados Unidos da América.
Seção 2. Relações com outras organizações:
O Banco poderá realizar acordos com outras
organizações para o intercâmbio de informações
ou para outros fins compatíveis com êste
Convênio.
Seção 3. órgãos de ligação:
Cada país membro designará uma entidade
oficial para fins de manter ligação com o Banco,
sôbre matérias relacionadas com o presente
Convênio.
Seção 4. Depositários:
Cada
país
membro
designará
seu
Banco
Central
para
depositário,
on-

de a instituição poderá manter suas disponibilidades
na moeda do respectivo país e outros fundos do
ativo da instituição. Caso um país membro não tenha
Banco Central, deverá designar, de acôrdo com o
Banco, outra entidade para êsse fim.
ARTIGO XV
Disposições finais
Seção 1. Assinatura e Aceitação:
(a) Êste Convênio será depositado na Secretaria
Geral da Organização dos Estados Americanos, onde
ficará aberto até o dia 31 de dezembro de 1959, para
receber as assinaturas dos representantes dos países
enumerados no Anexo A. Cada país signatário deverá
depositar na Secretaria Geral da Organização dos
Estados Americanos um instrumento em que declare
que aceitou ou ratificou êste Convênio, de acôrdo com
sua Própria legislação, e que tomou as medidas
necessárias para cumprir com tôdas as obrigações que
lhe são pelo mesmo impostas.
(b) A Secretaria Geral da Organização dos
Estados Americanos enviará cópias autenticadas do
Convênio aos membros da Organização e lhes
comunicará, oportunamente cada assinatura e
depósito do instrumento de aceitação ou ratificação
que se efetue de conformidade com o parágrafo
anterior, e a data dos mesmos.
(c) Ao depositar o instrumento de aceitação
ou ratificação, cada país entregará à Secretária
Geral da Organização dos Estados Americanos,
para despesas de administração do Banco,
ouro ou dólares dos Estados Unidos da América
em
quantia
equivalente
a
um
décimo
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de um por cento do preço de compra das ações do
Banco que o referido país houver subscrito e de sua
cota de contribuições para o Fundo. Estas quantias
serão creditadas aos países membros à conta de
suas subscrições e cotas, estabelecidas de acôrdo
com o artigo II, Seção 4 (a) (I) e artigo IV, Seção 3
(d) (I). Em qualquer momento, a partir da data em
que deposite o instrumento de aceitação ou
ratificação dêste Convênio, qualquer país membro
poderá efetuar pagamentos adicionais que lhe serão
creditados à conta das subscrições e cotas,
estabelecicia de acôrdo com os artigos II e IV. A
Secretaria Geral da Organização dos Estados
Americanos conservará as quantias pagas, de
acôrdo com êste parágrafo em uma ou mais contas
especiais de depósito e as transferirá ao Banco, o
mais tardar, quando se reúna a primeira Assembléia
de Governadores, segundo o disposto na Seção 3
dêste artigo. Se êste Convênio não entrar em vigor
até 31 de dezembro de 1959, a Secretaria Geral da
Organização dos Estados Americanos devolvera os
fundos aos países que os houverem remetido.
(d) A partir da data do início das operações do
Banco, a Secretaria Geral da Organização dos
Estados Americanos poderá receber a assinatura e o
instrumento de aceitação, ou ratificação dêste
Convênio de qualquer país cuja admissão, na
qualidade de membro seja aprovada de acôrdo com
o disposto no artigo II, Seção I (b).
Seção 2. Vigência:
(a) Êste Convênio entrará em vigor quando
tenha sido assinado e o instrumento de aceitação ou

ratificação haja sido depositado, de conformidade
com a Seção I (a) dêste artigo, por representantes de
países cujas subscrições representem pelo menos
85 por cento do total das subscrições estipuladas no
Anexo A.
(b) Os países que tenham depositado seus
instrumentos de aceitação ou ratificação antes da
data de entrada em vigor dêste Convênio adquirirão
a condição de membros a partir da data. Os outros
países serão considerados membros a partir das
datas em que depositem seus instrumentos de
aceitação ou ratificação.
Seção 3. Início de Operações:
(a) A Secretaria Geral da Organização dos
Estados Americanos convocará a primeira reunião
da Assembléia de Governadores logo que êste
Convênio entre em vigor, de conformidade com a
Seção 2 dêste artigo.
(b) Na primeira reunião da Assembléia de
Governadores serão adotadas as medidas necessárias
para a designação dos diretores Executivos e de seus
Suplentes, de acôrdo com o que dispõe o artigo VIII,
Seção 3 e para a determinação da data de início das
operações do Banco. Não obstante o estabelecido no
artigo VIII, Seção 3, os Governadores, se o julgarem
conveniente, poderão determinar que o primeiro
período de exercício dos Diretores Executivos tenha
duração inferior a três anos.
FEITO na cidade de Washington, D. C.,
Estados Unidos da América, num original datada de 8
de abril de 1959, cujos textos em português,
espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos.
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SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE CAPITAL AUTORIZADO DO BANCO
(Em ações de US$ 10.000 cada uma)
Ações de
Capital
Autorizado

PAÍS

Ações de
Capital
Exigível

Subscrição
total

Argentina ........................................................................
Bolívia .............................................................................
Brasil ...............................................................................
Colômbia ........................................................................
Costa Rica ......................................................................
Cuba ...............................................................................
Chile ................................................................................
Equador ..........................................................................
El Salvador .....................................................................
Estados Unidos da América ...........................................
Guatemala ......................................................................
Haiti ................................................................................
Honduras ........................................................................
México ............................................................................
Nicarágua .......................................................................
Panamá ..........................................................................
Paraguai .........................................................................
Peru ................................................................................
República Dominicana ...................................................
Uruguai ...........................................................................
Venezuela .......................................................................

5.157
414
5.157
1.415
207
1.842
1.416
276
207
15.000
276
207
207
3.315
207
207
207
691
276
553
2.763

5.157
414
5.157
1.415
207
1.842
1.416
276
207
20.000
276
207
207
3.315
207
207
207
691
276
553
2.763

10.314
828
10.314
2.830
414
3.684
2.832
552
414
35.000
552
414
414
6.630
414
414
414
1.382
552
1.106
5.526

TOTAL.................................................................

40.000

45.000

85.000

COTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Em milhares de US$)
PAÍS
Argentina ...............................................................................................................................
Bolívia ....................................................................................................................................
Brasil ......................................................................................................................................
Colômbia ...............................................................................................................................
Costa Rica .............................................................................................................................
Cuba ......................................................................................................................................
Chile ......................................................................................................................................

Cota
10.314
828
10.314
2.830
414
3.684
2.832
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PAÍS

Cota.

Equador ...................................................................................................................................
El Salvador ..............................................................................................................................
Estados Unidos da América ....................................................................................................
Guatemala ...............................................................................................................................
Haiti .........................................................................................................................................
Honduras .................................................................................................................................
México .....................................................................................................................................
Nicarágua ................................................................................................................................
Panamá ...................................................................................................................................
Paraguai ..................................................................................................................................
Peru .........................................................................................................................................
República Dominicana .............................................................................................................
Uruguai ....................................................................................................................................
Venezuela.................................................................................................................................

552
414
100.000
552
414
414
6.630
414
414
414
1.382
552
1.106
5.526

TOTAL ............................................................................................................................

150.000

ELEIÇÃO DOS DIRETÓRES
EXECUTIVOS
(a) Os seis Diretores Executivos, a que se refere
o artigo VIII, Seção 3 (b) (II), serão eleitos pelos
Governadores que tenham direito a votar para êsse fim.
(b) Cada Governador emitirá, a favor de uma
única pessoa, todos os votos a que tenha direito o
país membro, por êle representado, conforme o
artigo VIII, Seção 4.
(c) Em primeiro lugar serão efetuadas tantas
votações quantas forem necessárias até que
quatro, candidatos recebam, individualmente, um
número de votos que represente uma percentagem
não
inferior
à
soma
das
percentagens
correspondentes ao país com o maior poder de voto
e ao país com o menor poder de voto. Para os fins
dêste parágrafo, será computado como 100 por
cento o poder total de votos dos países com di-

reito a participar nas votações previstas neste
Anexo.
(d) Em segundo lugar, os Governadores que
não tenham emitido seu voto em favor de algum dos
Diretores eleitos, de acôrdo com o parágrafo (c)
dêste Anexo, elegerão, à base de um voto por
Governador, os outros dois Diretores. Os dois
candidatos que obtenham, Individualmente, mais
votos que qualquer outro candidato, numa mesma
votação, serão eleitos Diretores Executivos, e as
votações deverão ser repetidas até que isso ocorra.
Terminada a votação, cada um dos Governadores,
que não votou por um ou outro dos candidatos
eleitos, deverá dar seu voto a favor de um dêles.
O número de votos que, de conformidade
com o artigo VIII, Seção 4, tenha cada um dos
Governadores que haja votado ou dado seu voto
a favor de algum Diretor eleito conforme êste
parágrafo, será considerado para os fins
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do artigo VIII, Seção 4 (c) (II),
havendo contribuído para a eleição
candidato.

como de Castro. – Ary Vianna. – Eugênio de Barros. –
dêsse Heribaldo Vieira. – Afonso Arinos.

PARECER
Nº 233, DE 1959
Da Comissão Especial incumbida de emitir
parecer sôbre a Emenda Constitucional nº 2, de
1959, que acrescenta dispositivos ao art. 4º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, sôbre a
transformação do atual Distrito Federal em Estado da
Guanabara.
Relator do vencido : Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão incumbida de emitir parecer sôbre
a Emenda Constitucional nº 2 de 1959, tendo tomado
conhecimento do trabalho oferecido pelo nobre
Relator; Senador Jefferson de Aguiar, houve por bem
negar-lhe apoio, por maioria de sete votos contra
cinco.
Outrossim,
conhecendo
da
emenda
apresentada pelo ilustre senador Afonso Arinos,
decidiu apoiá-la por igual maioria. Entretanto, essa
emenda não pôde ser aceita como substitutivo, por
não reunir a Comissão o "quorum" regimental
necessário.
Por último, a Comissão, pela unanimidade dos
presentes, resolveu dar parecer contrário à Emenda
Constitucional nº 2 nos têrmos em que se acha
redigida.
Assim, a Comissão dá por terminada a sua
tarefa, enviando à Mesa o presente parecer.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1959.
– Cunha Mello, Presidente. – Menezes Pimentel,
Relator. – Attílio Vivacqua. – Gilberto Marinho. –
Milton Campos – Lima Guimarães. – Daniel Krieger,
– Jefferson de Aguiar, vencido nos têrmos dos
meus pareceres, votos e projetos. – Caiado

DA COMISSAO ESPECIAL SÔBRE
A EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 2, DE 1959
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar
–I–
A Emenda Constitucional nº 2, de 1959, foi
elaborada pela Comissão Mista de Senadores e
Deputados,
incumbida
de
sugerir
medidas
legislativas para o futuro Estado da Guanabara.
Na desincumbência da missão que lhe foi
cometida, entendeu a Comissão Mista, à, unanimidade
de votos, que, em face do ato institucional constante do
§ 4º do art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, criando o Estado da Guanabara no território
do atual Distrito Federal, com a transferência da capital
da República para o planalto central do país, dever-se-ia
promover reforma constitucional para integração do novo
Estado-membro na Federação brasileira.
Elaborado e aprovado o texto da Emenda
Constitucional nº 2, de 1959, 37 Srs, Senadores a
subscreveram, cumprindo-se, portanto, o quorum
constitucional (art. 217, § 1º) o regimental (art. 357)
para que fôsse considerada proposta e admitida a
sua tramitação regular no Senado Federal.
O Constituinte de 1946 não distinguiu entre a
reforma do estatuto supremo e a simples revisão, isto é,
entre a substituição integral e a alteração parcial,
acolhendo-se ambos em processos na formalística
prevista no art. 217 (Carlos Maximiliano, Comentários à
Constituição Brasileira de 1946, vol. III, pág. 314).
Esmein acentuou que "tôda Constituição
escrita e rígida, a menos que seja profundamente iló-
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gica e soberanamente imprudente deve organizar o
processo pelo qual poderá ser oportunamente revista
e modificada” (Elements Droit Constitutionnel
Français et Comparé, 6ª edição, pág. 1.067).
No mesmo tom, afirma Pontes de
Miranda:
“As constituições que se fizessem inalteráveis,
eternas, seriam ingênuas e imprudentes. Emendarse, permitir, alterar-se, nos indivíduos e nos grupos
sociais, é sinal de sabedoria. A tendência é para
mínimo de inalterável, de fixo, de preciso, de modo
que a Ciência e a Técnica (que exigem livre
disponibilidade do espírito) sirvam à Política e ao
Direito.
(Comentários à Constituição de 1946, vol. IV
pág. 221, letra “a”).
Ampla é a função revisora do Congresso, com
a ressalva da intangibilidade da federação (soberania
da União) e da república (autonomia dos Estados) –
V. Temístocles Cavalcanti, Constituição Comentada
vol. IV, pág. 249-50.
A emenda em apreciação pertine com o
Estado da Guanabara, instituído pelo § 4º do art. 4º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
mas não organizado pelo preceito que o criou, sob
dependências da transferência da capital da
República.
Os arts. 2º e 3º da Constituição prescrevem,
verbis:
“Art. 2º Os Estados podem incorporar-se
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros ou formarem novos Estados,
mediante voto das respectivas Assembléias
Legislativas,
plebiscito
das
populações
diretamente interessadas e aprovação do
Congresso Nacional”.

“Art. 3º Os Territórios poderão mediante lei
especial, constituir-se em Estados, subdividir-se em
novos Territórios ou volver a participar dos Estados
de que tenham sido desmembrados”.
Aos referidos textos são opostos restrições,
por isso que, como se observa do seu contexto,
sequer poderão ser criados novos Territórios, mesmo
no interêsse do Estado ou da União, salvo mediante
desmembramento de territórios para a constituição
de novas unidades. (Temístocles Cavalcanti, ob. cit.,
vol. I, pág. 31, Alcino Pinto Falcão e José Aguiar
Dias, Constituição Anotada vol. I, pág. 49).
Em pareceres, constitucionalistas opinam
inaplicabilidade dêsses textos constitucionais à
instituição, instalação e organização do Estado da
Guanabara.
O § 1º do art. 1º da Constituição Federal
enuncia as diversas entidades políticas, com base
territorial que compõem a estrutura do sistema
federal (Temístocles Cavalcanti, ob. cit. vol. pág. 34),
mantendo-se a que fôra instituída pelo Decreto nº 1
de 15 de novembro de 1889 (art. 2º).
“As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da
Federação ficam constituídas em Estados Unidos do
Brasil”.
O atual Distrito Federal era município da
província do Estado do Rio de Janeiro, com a
denominação de Município do Rio de Janeiro. O Ato
Adicional (1.834) o elevou à categoria de Município
Neutro – sede da Côrte.
Sempre teve a sua Câmara de Vereadores,
fundada em 1565 com a denominação de
Senado, que administrava o município. Em 1830, a
Câmara
dos
Vereadores
passou
à
Câmara Municipal, nos têrmos do art. 169 da
Constituição do Império e lei de 1828, subordinada à
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Assembléia Geral (fins legislativos) e ao Govêrno
Central (fins de justiça e política).
Com a proclamação da República ficou
subordinada diretamente ao Govêrno Provisório
(Decreto nº 1 de 15 de novembro de 1889, art.
10).
O Decreto 50-A, de 7 de dezembro de 1889
dissolveu a Câmara Municipal e criou o Conselho de
Intendência Municipal, com a nomeação dos seus
membros. Em 1892 foi promulgada a primeira Lei
Orgânica do Distrito Federal, a Lei nº 85, de 20 de
setembro de 1892. Em 1936, o Congresso Nacional
aprovou a Lei nº 196, de janeiro de 1936. O Decretolei nº 96, de 22 de dezembro de 1937, substituiu
aquêle diploma, e a Lei nº 217, de 15 de janeiro de
1948, elaborada pelo Congresso Nacional, ainda
vigora (v. Paulino Jacques, Curso de Direito
Constitucional pág. 111; (Temístocles Cavalcanti,
Const. vol. I, com. ao art. 26).
O mesmo regime político-administrativo é
adotado na Argentina, no México e na
Venezuela.
O Distrito Federal não é Estado, porque lhe
falta o poder de auto-organização (Constituição
Federal artigo 18), nem pode ser considerado
município, porque não possui a autonomia que a
êste caracteriza (Constituição Federal, art. 28). Na
expressão de Pedro Calmon, “é mais do que um
Município, e menos do que um Estado”.
Por isso mesmo Temístocles Cavalcanti,
pondera que “A sua estrutura política depende de lei
federal e a sua organização administrativa sofre os
influxos da sua estrutura política (ibidem, pág. 333)”.
Daí porque sempre o Distrito Federal
teve organização singular e peculiar entre
as
organizações
estaduais
e
municipais,
constituindo, como constitui, pessoa de di-

reito público interno sui generis, na qualificação
especial e excepcional, que a Carta Magna lhe
atribui, de capital da União Federal.
E a designação tem o mérito de demonstrar
que o território não pertence ao Estado, mas se
integrou no acervo da União, porquanto seria
entranhável federação em que a União ficasse na
dependência do Estado ou do Município, que
integram, na formulação federativa, outros poderes
políticos e administrativos, sob a influência unitária
da Nação.
Bennett Munro observa que o Distrito de
Colúmbia apresente posição singular no sistema de
govêrno dos Estados Unidos:
“It is neither a state, nor a territory but its being
the national capital has been placed by the
constitution directled under the control of the federal
government”.
No modêlo americano, o Congresso exerce o
Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal
considerando-se inconstitucional qualquer medida
legislativa, atribuída ao Conselho do Distrito
(Willougey, The Constitucional Law of the United
States, vol. I, pág. 375-6; Story, Comentaires, vol. II,
pág. 130).
Colúmbia – também não é Estado, nem
Município (Marshall, Decisões Constitucionais, pág.
32; Black Handbock of American Constitutional Law,
pág. 20).
Madison prometeu e assegurou aos habitantes
de Washington o direito de elegerem a legislatura
municipal, com o intuito de atender às necessidades
locais, o que ocorreu até 1874. Tôdas as
experiências de organização foram, entretanto,
baldadas e, a partir daquele ano, o Distrito Federal
passou a ser governado por três Comissários – dois
civis e um militar, nomeados pelo Presidente;
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com
assentimento
do
Senado.
Nenhuma
representação foi conferida, aos habitantes do
Distrito
Federal
(Bryce,
The
American
Commonwealth vol. I, pág. 578). Os Comissários
administram o Distrito e expedem regulamentos
sôbre saúde pública, salvação e bem-estar social,
(Carlos Maximiliano, ibidem, pág. 362).
Os habitantes de Washington não votam e não
participam de qualquer pleito eletivo, no território do
Distrito Federal. Mas, para obviar essa desvantagem,
os que são nomeados para exercer qualquer função
pública na capital e ali são obrigados a permanecer
conservam a sua residência no Estado de onde
procedem, votando ali na ocasião das eleições; em
alguns casos, podem enviar o voto pelo correio
(Eduardo Espínola, Constituição dos Estados Unidos
do Brasil, vol. I, pág. 108).
O Distrito Federal não tem representantes no
Congresso, observando Munro que tal procedimento
importa na revogação do mais tradicional axioma da
vida política norte-americana;
“no taxation without representantion”.
(Ob. cit. pág. 562).
No regime constitucional brasileiro o Distrito
Federal sob a influência dominante da tradição do nosso
Direito – ter organização díspar, com Prefeito nomeado
pelo Presidente da República, com assentimento do
Senado, e Câmara eleita pelo povo, com funções
legislativas. Carlos Maximiliano acentua que “a cidade
do Rio de Janeiro é rigorosamente um município, porque
sofre em sua autonomia as restrições decorrentes da
sua posição de capital perenemente provisória da
República, proclamando enfático:
“O
Distrito
Federal
hodierno
é
um
futuro
Estado,
portan-

to melhor lhe quadra a denominação de Território do
que ao Distrito Federal de Colúmbia. Êste é a sede
definitiva do Govêrno do país, o que não impede que
lhe chamem – Território”.
(ob. cit. vol. I, pág. 364).
Bryce debate matéria pertinente ao Distrito
Federal americano sob o título – “Os territórios” (The
American Commonwealth, vol. I, pág. 578), e Beard
o faz sob a epígrafe – “O Govêrno dos Territórios”.
Daí concluir o ilustre constitucionalista;
“O Território é um futuro Estado ou, melhor,
um Estado em formação, como também é o Distrito
Federal em face do art. 4º das Disposições
Transitórias”.
“Como o art. 4º considerou o Distrito Federal
um futuro Estado, a classificação que lhe cabe é a de
território; portanto, segundo a doutrina vigorante,
depois de largo debate nos Estados Unidos, terá a
organização e, portanto, a autonomia que o
Congresso lhe quiser dar”.
(ob. cit., vol. I, pág. 364 e 365; Charles Beard,
American Government and Politics, 1920, págs. 417419).
A referência ao Distrito Federal se contém em
preceito especial, dissemelhante dos textos gerais
dos arts. 18 e 28, que se relacionam com as
circunscrições portadoras de autonomia. Tanto o
Distrito Federal como o Território do Acre são
regidos por estatutos jurídicos, elaborados e
aprovados pelo congresso Nacional (Carlos
Maximiliano, ibidem).
É
de
Pontes
de
Miranda
a
expressão afirmativa de que “a Câmara do
Distrito
Federal,
composta
de
Vereadores,
como as outras Câmaras Municipais, não é sòmen-
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te Câmara Municipal, nem chega a ser Assembléia
Estadual.
Participa
das
duas
instituições:
integralmente, no que se refere ao essencial, à
autonomia municipal da legislação e quanto aos
impostos estaduais; no que a lei orgânica lhe deixa,
quanto ao mais”. (Comentários, vol. I, pág. 469).
Eduardo Espínola acentua que o Distrito
Federal tem na federação brasileira caráter próprio,
que o faz participar de atribuições, que competem
aos Estados, e de outras, que pertencem aos
Municípios, sem se confundir com aquêles ou com
êstes. Dá realce ainda ao fato de o objetivo –
municipal – ser empregado; muitas vêzes, com
referência aos seus órgãos e serviços (Constituição
dos E. U. do Brasil, vol. I, pág. 222 e 223).
Em longa exposição e judiciosa apreciação,
Temístocles Cavalcanti demonstra que o art. 25
negou ao Distrito Federal, o poder de autoorganização, deferindo essa faculdade ao Congresso
Nacional, através da lei orgânica (estrutura
administrativa) e da lei de organização judiciária
(artigo 124). É do mesmo constitucionalista emérito a
seguinte conclusão:
“Como se vê, o Distrito Federal sempre teve
posição singular, quer entre as organizações
estaduais, quer entre as municipais, desde o Império.
Nem é Estado, nem Município. Falta-lhe o
essencial para constituir-se em Estado, que é o
poder de auto-organização.
A estrutura política depende de uma lei federal
e a sua organização administrativa sofre o influxo de
sua estrutura política.
Cabe-lhe, certamente, regulamentar a lei
orgânica, que define a competência dos seus órgãos
de govêrno”.
“Embora
Presidente
da

de
nomeação
República,
o

feito é funcionário Municipal, pelos cofres da
Prefeitura percebe os proventos do cargo e os atos
que pratica obedecem às leis municipais.
São razões sucintas que justificam à
emenda vitoriosa na Câmara dos Deputados,
atribuindo ao Legislativo Municipal, o exame dos
vetos opostos pelo Prefeito às leis municipais, mas
que o Senado rejeitou atribuindo-se a função de
reexame do projeto através da apreciação das
razões do veto”.
(A Constituição Federal Comentada, vol. I,
págs. 324, 333 e 335).
Por conseguinte, está bem caracterizada a
categoria do valor sociológico, político e jurídico do
Distrito Federal, na sistemática do nosso regime
constitucional.
Dentro dessa moldura é que se colocou a lei
orgânica elaborada pelo Congresso Nacional (Lei
217, de 1948).
No art. 1º logo se destaca a dissemelhança e
a incompatibilidade entre a Câmara, com funções
legislativas, do Distrito Federal e a Assembléia
Legislativa, com poder constituinte, do Estado da
Guanabara (art. 1º e § 2º). A lei orgânica – que é
característica essencial das entidades municipais –
refere-se expressamente a essa determinação
dominante – municipal – em vários preceitos (arts.
43, 50, § 1º). Nem o Vereador poderá equiparar-se
ao Deputado, no restrito campo político, que
a cada um dêles compete, na Câmara e na
Assembléia.
Ao revés das afirmativas que fazem, os
mandatários do povo do Distrito Federal tinham
conhecimento de que a eleição dêles se efetivaria,
com a restritiva da mudança da Capital da República
do e conseqüente organização do Estado da
Pre- Guanabara.
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Consulta decidida pelo Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral deu cabal publicidade à restrição
imperiosa, por determinação constitucional e legal
(Constituição de 1891, 1934 e 1946; Emenda
Constitucional nº 2; Lei 217, art. 1º § 2º Lei nº 3.273,
de 1º de outubro de 1957, art. 1º):
“Respondeu-se no sentido de que os novos
Vereadores a serem eleitos em 3 de outubro de
1958, terão o seu mandato eletivo de dois
anos conforme opinou o Dr. Procurador
Regional”.
(Consulta formulada pelo PSD ao Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral, em 31 de julho de 1957,
sob o nº 4-57 e publicada no Boletim de Informação
da Câmara dos Vereadores em setembro de 1957 –
cópia anexa).
Ademais, é irrefragável que para a elaboração
constitucional é exigido poder constituinte outorgado
originàriamente
pelo
povo,
segundo
regra
fundamental do nosso regime:
Todo poder emana do povo e em seu nome
será exercido. (Art. 1º da Constituição Federal).
Ao novo Estado é assegurado o direito de
auto-organização, nos moldes imperativos do art. 18
da Constituição:
“Cada Estado se regerá pela Constituição e
pelas leis que adotar observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição”.
Schmit, Heller Sichas, Carl Friederich,
Barthelemy e Duez definem o poder constituinte
como a capacidade originária do direito – o poder de
criar a constituinte. Kelsen, Haurion e Rui Barbosa
dão-lhe amplitude, na categoria conceitual, definindo
o poder constituinte como a capacidade de criação

e mudança da constituição (apud Pinto Ferreira,
Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno,
pág. 67, § 5º.
Linares Quintana faz exposição sôbre as
várias teorias jurídicas que ornam a tese do poder
constituinte, esposadas por Messineo, Schmit, Carre
de Malberg, Kelsen, Heller Sanchez Agesta,
Sanchez Viamonte, Sampay, Hatschek, Perez
Serrano e Sieyès, para afirmar categórico:
“O poder constituinte reside no povo,
“classificando-o como originário ou genuíno e
constituído, instituído ou derivado. (Tratado de la
ciencia del derecho constitucional. Argentino e
Comparado, vol. II, págs. 117-139).
Schmit afirma que a Constituição só é legítima,
isto é, reconhecida não só como situação de fato,
mas também como constituinte. Heller dá realce à
existencialidade e à normatividade do poder
constituinte, que se não acham em oposição, mas se
condicionam reciprocamente. (Teoria del Estado,
pág. 308).
É ainda Carl Schmit quem ensina:
“A Constituição no sentido positivo surge
mediante ato do poder constituinte”. (Teoria de la
Constitucion, 1937 pág. 24, item 1).
Num dos mais recentes trabalhos do publicista
alemão – Theodor Mauez, intitulado Deuseches
Staatsrechet, foi reafirmado:
“O poder constituinte é a vontade política e a
faculdade jurídica que fundamentam a decisão
básica da existência política do povo”. (7ª edição,
Berlim, 1957, pág. 44, item 1).
Jellinek, in Teoria General del Estado, não
diverge dos melhores doutrinadores, ensinando:
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“O poder que está dotado desta fôrça (o poder
constituinte) é um poder de dominação e, por
conseguinte, poder do Estado”. (ed. Madri, 1943,
pág. 351).
Carré de Malberg pontifica:
“Evidentemente, conservava a soberania do
povo (refere se a doutrina de Dieyès) ao pedir que o
poder constituinte fôsse exercido por representantes
especiais, diferentes dos representantes ordinários”.
A nossa história política demonstra que as
Assembléias Legislativas constituintes, depois de
elaborada a Constituição, passam a exercer as
funções do legislativo ordinário. É o que está no art.
3º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. É o que resulta da apreciação dos fatos
da história política do nosso País, porque o poder
constituinte é originário na sua outorga, como na sua
execução (elaboração constitucional).
Mesmo as cartas outorgadas são submetidas
ao referendum popular – de Luís XVIII (1814), de
Luís Felipe (1830) e da 5ª República Francesa
(outubro de 1958). A Constituição do Império
afirmava a sua aprovação pela maioria das Câmaras
(1824) e a Carta de 1937 previa o referendum
homologatório, embora jamais cumprido pelos que
detinham o poder.
Portanto, a elaboração da Constituição do
Estado da Guanabara dependerá de eleições livres,
para que investidos em mandato especial possam os
seus representantes elaborar, em Assembléia
Legislativa, a carta que presidirá os destinos do povo
carioca.
Mas, as eleições deverão ser realizadas em
época já fixada na Emenda Constitucional nº 2, de 3
de julho de 1956, isto é, em 3 de outubro de 1960,
concomitantemente com as eleições para Presidente
e Vice-Presidente da República.

No período transitório de instalação e
organização do Estado da Guanabara, até 31 de
janeiro de 1961, quando ocorrerá a posse dos eleitos
– Governador, Vice-Governador e Deputados à
Assembléia Legislativa, será mantido o regime atual,
com a nomeação de delegado do poder central, com
a faina de pré-organização do novo Estado, e
manutenção da Câmara dos Vereadores, com
mandato de dois anos (31 de janeiro de 1959 a 31 de
janeiro de 1961), cumprindo as atribuições da Lei
número 217, até instalação e deliberação da
Assembléia Legislativa.
A prerrogativa do Governador eleito expedir
decretos-leis, no período de elaboração da
Constituição, só reconheço como referedum da
Assembléia Legislativa.
Cumpre indagar, de início, se o legislador
Constituinte Federal pode, mediante emenda à
Constituição de 1946, estabelecer por base à
organização do futuro Estado da Guanabara que
êste não terá municípios, cabendo ao novo Estado,
exercer, a par de suas atribuições de ente de direito
público autônomo, aquelas que a Constituição
reserva à autonomia municipal (art. 28), reservandose-lhe ainda, as fontes de receita que tocam ao
município (art. 29 e 30).
Corresponde isso a perguntar se, em suma, a
União no exercício de sua soberania, através da
Constituição, pode criar uni Estado – membro sem
municípios, se é lícita essa criação de Estado –
membro sem municípios quando a União transforma
em Estado o atual Distrito Federal (Ato das D.T.C.,
art. 4º § 4º) ou em Território (Constituição, art. 3º).
O princípio é o de que o Legislador Constituinte
pode tudo; é-lhe lícito emendar a Constituição como
entender. A única restrição é a constante do art. 217, §
6º, da Carta Magna, que reza:
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“Não serão admitidas como objeto de
deliberação projetos tendentes a abolir a Federação
e a República”.
Para que a criação de um Estado-membro
sem municípios incorresse na proibição seria, pois,
necessário que ela implicasse na abolição da
República, ou da Federação; que infringisse princípio
republicano ou federativo.
Ora, é fora de dúvida que pode haver
República sem organização municipal; e não menos
duvidoso é que a existência de federação não exige
a existência de municípios.
O município não é praça essencial de
federação.
E quem o diz é a própria Constituição que, no
seu artigo 1º § 1º, dispõe:
“A União compreende, além dos Estados, o
Distrito Federal e os Territórios”.
E ainda com relação aos Territórios, podem
ser exigidos em Estados ou, até extintos por lei
(artigo 3º).
Por uma ficção (pois a realidade era outra)
histórico-político-jurídica assaz divulgada, a 1ª
Constituição republicana supôs, em cada uma das
antigas províncias do Império um Estado independente
e, procurando imitar a Constituição da América do
Norte imaginou que essas províncias-Estados se
reuniram para formar os Estados Unidos do Brasil:
Constituição de 1891, art. 1º:
“A Nação Brasileira adota como forma de
Govêrno... a república federativa... e constitui-se por
união perpétua e indissolúvel das suas antigas
províncias, em Estados Unidos do Brasil”.
Prevalecem tais bases à nossa Federação na
Carta de 1946. Conforme acima se viu,
porém,
o
essencial
à
existência
da
federatividade é a existência de Estados-

membros autônomos, como resultado claro do
transcrito art. 1º § 1º.
Procedeu-se como se as províncias fôssem,
ordinàriamente, soberanas e por acôrdo para se
federarem, tivessem resolvido ceder sua soberania à
União; e, com a denominação de Estados, tivessem
conservado todos os poderes que explícita, ou
implicitamente, não lhe foram negados por cláusula
constitucional. Êsse o elemento, a idéia, essencial à
federação.
O problema do quantum de centralização ou
descentralização necessário para que haja federação
sòmente tem solução subjetiva. Pontes de Miranda
escreve:
O “Estado federal desde que os componentes
perdem ou nunca tiveram o contacto com o direito
das gentes, constitui tipo de Estado que se distingue
do Estado unitário pelo maior grau de
descentralização”.
Donde ser possível uma escala miúda, que
vai, teòricamente, de momento em que os Estados
componentes perdem o caráter de Estados
pròpriamente ditos (e que só se dá perante o direito
das gentes) se federam, ou em que o Estado federal
se forma, quase a dar às coletividades componentes
o caráter de Estado, até aquêle em que o Estado já
se poderá denominar unitário.
Sociològicamente é impossível fixar, precisa e
invariávelmente na linha numerada que liga o Estado
unitário puro ao Estado federal, puro a posição de
qualquer
Estado
Federal”.
(Comentários
à
Constituição de 1946, I, pág. 159).
E o autor tem o cuidado de imaginar
nada menos de nove combinações possíveis de
centralização-descentralização
capazes
de
formarem
um
Estado
Federal;
e,
a
seguir,
deduz
fórmula
matemá-
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tica das formas federativas possíveis conforme o
número de atribuições a repetir entre o centro e as
unidades federadas “se quinze as atribuições a
serem repartidas seriam nada menos de 32.766 as
formas possíveis 1ª (Vol. cit. pág. 160). E a pág. 178,
declara que “a existência daquilo a que chamamos
federalismo é dependente da intuição que nos dá a
“soma” dos poderes deixados aos membros do
Estado” frisando que “a inexistência de critério
seguro, uno, que nos diga onde começa a ser federal
o Estado” leve à conclusão de que a solução única
para o problema “é de ordem subjetiva, interior a
cada povo, ao seu passado e ao presente;
depende dêsses elementos o sentir-se unitário ou
federativo”.
Diante dessa impossibilidade de determinar
onde começa e onde acaba a federatividade como
dizer-se que retirar aos Estados-membros esta ou
aquela atribuição, êste ou aquêle poder, ofende a
forma federativa, implica abolição dessa forma?
Como dizer-se que estabelecer um ou mais Estados
sem o poder de dividir-se em municípios implica
tentativa contra a federação?
Pontes
de
Miranda
chega,
até,
a
escrever, comentando o art. 217 § 6º em discussão,
que:
“Não se proíbe a emenda que aperte os laços
federativos, que vá até à unitariedade, proíbe-se, sim
a emenda que permita a livre saída de alguma parte
do território, de algum Estado-membro ou Território.
Para que isto se dê, é então caminho único derrubarse a Constituição”.
Êste o verdadeiro conteúdo do mandamento do
art. 217 § 6º, não alcança êle proibir que se transfira ao
Centro ou que se negue ao Estado-membro
esta ou aquela atribuição; o essencial, para que se

ofenda o art. 217 § 6º, para que se mantenha a
Federação é que as antigas províncias do Império
continuem a formar Estados-membros da União, sem
prejuízo do seu poder de subdividir-se ou de se
reunirem para formar novos Estados-membros,
poder que lhes é privativo de que não participa a
União.
Mas a existência de municípios jamais foi
considerada como elemento essencial à existência
da Federação. Isso é incontestável.
Constituição de 1891, no seu art. 68, dispôs:
“Os Estados organizar-se-ão de forma que
fique assegurada a autonomia dos municípios, em
tudo quando respeita ao seu peculiar interêsse.
Neste preceito poder-se-ia ver uma ordem aos
Estados para que tivessem municípios e uma
atribuição às unidades federadas para organizaremse em comunas autônomas.
Mas a supressão dêsse artigo naquela Carta
ninguém ousaria sustentar implicasse tentativa de
abolição do regime federativo. Consistiria a
supressão em fazer desaparecer a suposta
determinação aos Estados de que tivessem
municípios; e, ainda se proibisse aos Estados criar
municípios ainda se lhes ordenasse na Carta fôssem
unitários, dando ao Poder Central estadual a
atribuição de criar e prover as administrações locais,
a federação continuaria a existir, pela conservação
dos Estados-membros e da respectiva autonomia.
Retirando-se a um Estado-membro a
faculdade de organizar-se em municípios, ter-se-lheia, apenas, retirado uma atribuição; o assim proceder
não prejudica a federação, como acima se
demonstrou com Pontes de Miranda, pois que a
federação admite mil formas de distribuição
de atribuições entre o centro e as unidades
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federadas. De resto, ainda no próprio regime da
Constituição de 1891, os constitucionalistas tinham
chegado a negar, até ao município a categoria de
instituição constitucional.
O clássico João Barbalho era dêsses:
“João Barbalho, em seus Comentários à
Constituição de 1891, não inclui como princípio
constitucional a autonomia dos municípios.
Castro Nunes procurou demonstrar que o fêz
propositadamente e a êle se filiou, sustentando a
tese, aliás pouco seguida entre nós, no seu livro “Do
Estado Federado”.
(Orlando M. Carvalho. O Município Mineiro em
face das Constituições, pág. 126).
Terão ido longe demais; entretanto o que é
instrumentável é que se possa ter como ofensiva ao
princípio federativo a emenda constitucional que crie
um ou mais Estados sem municípios pois, convém
repetir, essas unidades, de cunho meramente
administrativo e não político, não são essenciais à
federação.
“A União compõe-se de uma federação de
Estados, mas um Estado não se compõe de uma
federação de municípios. Além disso, e, pelo menos,
jurìdicamente os Estados cedem algo de sua
soberania em favor da União, enquanto que delegam
poderes aos municípios para administrar os
interêsses locais, como diretos fatôres dêsses
interêsses.
Assim sendo, da União para o Estado se
desprendem relações de ordem política: é um
govêrno descentralizado; enquanto que as relações
do Estado para com os municípios são
administrativas e de caráter nìtidamente unitário. A

União é descentralizada em relação aos Estados; o
Estado é centralizado com relação aos municípios.
Alguns comentadores insistem demasiadamente na
simetria, como, por exemplo, Silva Marques, em seu
Tratado de Direito Público e Constitucional”.
Diz, ainda Orlando M. Carvalho (op. cit. p.
125). “Segundo o próprio princípio federativo só
haveria lugar na Constituição para determinar as
linhas gerais da organização dos poderes federais e
estaduais. Federação não implica necessàriamente
organização Municipal, como o exemplificam os
Estados Unidos da América, onde há extensas
zonas submetidas ao Contrôle direto do Govêrno,
sem que a Federação se veja essencialmente
alterada”.
Ora, na Constituição de 1946 nem mesmo
existe cláusula correspondente ao art. 68 da
Constituição de 1891, onde se possa ver suposta
determinação aos Estados a que tenham
obrigatòriamente municípios.
Na Constituição vigente a autonomia municipal
é assegurada no art. 7º, VII, e, e o art. 28 define o
minimum necessário para que se assegure essa
autonomia. Mas em nenhuma cláusula a
Constituição determina que os Estados se organizem
obrigatòriamente em municípios, que os Estados
tenham municípios.
Nos Estados onde houver, municípios, hão de
ser êles autônomos, com o mínimo de autonomia do
art. 28, sob pena da intervenção federal do art. 7º
VII, e. Mas se criarem Estados onde não convenha
haja municípios, nenhum preceito há na Constituição
que condene seja essa criação sem comunas
administrativamente autônomas.
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Basta imaginar que um Território, Fernando de
Noronha, por exemplo, seja transformado em
Estado, por que se haverá, contra todas as
conveniências, de criar nêle municípios?
O que, pois, parece incontestável é que os
municípios, em face da Constituição vigente, são meras
unidades administrativas do Estado-membro: não são
membros da Federação, mas divisões do Estadomembro; não são, assim, elementos da Federação,
pela essencial à federatividade, para que a criação de
um Estado-membro sem êles se possa considerar
como ofensiva à existência da República Federal.
A conclusão inelutável, pois, a que se chega, é
a de que o legislador constituinte federal, mediante
emenda à Constituição, pode estabelecer:
a) que no Estado da Guanabara não haja
municípios;
b) que, nesse Estado o Govêrno Estadual
concentre em si todo o govêrno e a administração,
cabendo-lhe exercer tôdas as atribuições que, pela
Constituição, cabem normalmente ao Estado e aos
municípios, e
c) decretar todos os tributos que, pela
Constituição, cabem aos Estados e aos municípios.
Daí a emenda proposta, que é bom figure no
art. 4º das Disposições Transitórias, pois pode ser
que futuramente venha a Justificar-se a criação de
um ou mais municípios, segundo o desenvolvimento
do novo Estado.
No momento está na convicção geral a
inconveniência dessa criação por parte de um
Estado que nasce financeiramente débil e que vai
necessitar de todos os impostos, cuja percepção
seria
de
devolver
aos
municípios
para
restabelecer o equilíbrio do seu orçamento
que será, ainda, agravado pelas despesas que a

transformação em Estado forçosamente acarretará.
Por outro lado, o Estado surge formado pelo
atual Distrito Federal, isto é, com o hábito
tradicional de uma administração unificada. Não
será no delicado momento de sua formação
que se virá sobrecarregá-lo com o problema da
distribuição do seu exíguo território em municípios.
Pode-se bem imaginar as despesas que dessa
criação de novas organizações terão que advir:
Prefeitos, Câmaras, Secretarias de Câmaras,
funcionalismo, instalações, sendo de levar-se em
conta a tendência acentuada para onerar
com cargos, obras, material, essas novas
unidades com sacrifício e não vantagens para o
povo.
Considerem-se, até mesmo, as dificuldades
em separar as atribuições administrativas do
Estado das dos municípios; compreende-se a
separação (nem sempre fácil) nos Estados de
território considerável, em que há aglomerações
humanas distantes do Centro, justificando a
criação de administrações locais autônomas. Não
assim no Distrito onde o serviço de águas, esgôto,
limpeza pública, instrução etc., devem, por todos
os motivos, ter administração central e unificada,
sobretudo, quando sabemos que a área
urbanizada da cidade do Rio de Janeiro cada vez
mais se torna contínua, englobando os outrora
longínquos e isolados subúrbios, transformando-os
em verdadeiros
bairros. Para
que
uma
administração de águas, de esgotos, de limpeza
pública, de conservação de vias e logradouros,
dividida por localidades, num Estado formado por
uma só cidade, com todos os pontos ligados por
facilidades de comunicação graças ao estágio do
progresso e às pequenas distâncias?

– 551 –
Nem mesmo com relação a Santa Cruz e
Campo Grande, de certa forma ainda isoladas da
cidade, se justifica cogitar de municípios; o que se
precisa, aí, é de descentralização, para melhor
atender
às
necessidades
locais
e
essa
descentralização pode e deve ser alcançada através
de uma organização administrativa racional do novo
Estado sem que se tenha de abandonar a
forma especial de Estado sem municípios, tanta
mais recomendável quanto pensarmos no interêsse
da maior parte da população do atual Distrito
Federal.
De notar que, até mesmo nos Estados
de grande território, as dificuldades de separação
de atribuições são notórias e registradas pelos
autores.
Todos
êsses
motivos
aconselham
a
manutenção da administração una, conservando-se
o hábito adquirido de longa prática.
O mandato do Governador, Vice-Governador e
Deputados à Assembléia Legislativa, como
constam do projeto, implicaria na impossibilidade do
exercício normal daquelas funções, pela exigüidade
do prazo que se lhes asseguraria. Daí a
transferência da data das eleições, ajustada ao
preceito da Emenda Constitucional nº 2, ainda em
vigor, com o mandato de 4 anos, a partir da
posse, eis que na duração dos mandatos eletivos
deve ser observado o que dispõe o art. 7 inciso VII,
alínea c:
"temporariedade das funções eletivas, limitada
a duração destas à das funções federais
correspondentes".
A Emenda Constitucional nº 2, será
considerada revogada com a mudança da capital,
mas no período transitório o art. 8º do substitutivo
assegura solução capaz de permitir a organização do

novo Estado, com a colaboração da União Federal.
Com referência à. arrecadação do impôsto de
consumo, ficou estabelecido acôrdo para a indicação
dos funcionários encarregados da arrecadação e da
fiscalização, restringindo-se o direito do Estado da
Guanabara à despesa efetivamente realizada com o
pagamento do pessoal que lhe será transferido pela
União Federal.
O substitutivo que tenho a honra de submeter
à decisão da Comissão Especial consagra os
princípios que foram indicados neste parecer, com
fundamento nos arte. 122, 225 e 381 do Regimento
Interno do Senado Federal. – Jefferson de Aguiar.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NÚMERO 2 DE 1959.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal promulgam, nos têrmos do art. 217,
§ 4º, da Constituição Federal a seguinte:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
Art. 1º O art. 3º da Constituição Federal e o
art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de 18 de setembro de 1946, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Os Territórios e Distrito Federal
poderão, mediante preceito constitucional ou lei
especial; constituir-se em Estados, subdividir-se em
novos territórios ou volver a participar dos Estados
de que tenham sido desmembrados.
§ 1º Com a concordância das Assembléias
Legislativas e lei especial do Congresso Nacional
poderão ser criados novos Territórios em regiões
prèviamente demarcadas, por acôrdo entre a União e
os Estados.
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§ 2º Até a posse dos eleitos, na hipótese de
constituição de novos Estados, ao Presidente da
República caberá a prerrogativa de nomear pessoa
da sua confiança, com assentimento do Senado
Federal, para administrar a nova unidade da
federação com o título e honras de Governador.
§ 3º As atribuições legislativas da nova
unidade serão exercidas pelo órgão existente, até a
posse dos eleitos".
"Art. 4º A capital da União será transferida
para o planalto central do País.
§ 1º Promulgado êste Ato, o Presidente da
República, dentro em sessenta (60) dias, nomeará
uma Comissão de técnicos de reconhecido valor
para proceder ao estudo da localização da nova
capital.
§ 2º O estudo previsto no parágrafo
antecedente será encaminhado ao Congresso
Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial e
estabelecerá prazo para o início da delimitação da
área a ser incorporada ao domínio da União.
§ 3º Findos os trabalhos demarcatórios, o
Congresso Nacional resolverá sôbre a data da
mudança da capital.
§ 4º Efetuada a transferência, o atual Distrito
Federal passará a constituir o Estado da Guanabara,
mas a sua instalação só ocorrerá com a eleição e
posse do Governador, do Vice-Governador e dos
Deputados à Assembléia Legislativa.
§ 5º O Estado da Guanabara será uno e
indivisível, cabendo-lhe os impostos e taxas atribuídos
pela Constituição aos Estados e Municípios.
§ 6º A primeira eleição para Governador,
Vice-Governador e Deputados à Assembléia

Legislativa realizar-se-á quando se efetuar a de
presidente e Vice-Presidente da República para o
próximo
período
governamental.
(Emenda
Constitucional nº 2, de 3 de julho de 1956).
§ 7º A Assembléia Legislativa compor-se-á de
40 Deputados, inalterável na primeira legislatura, e
funcionará pelo prazo de 120 dias a contar de sua
instalação, como Assembléia Constituinte.
§ 8º Para estas eleições prevalecerão as
inelegibilidades previstas nos incisos I, III e IV do §
7º do art. 11 dêste Ato.
§ 9º Diplomados os Deputados à Assembléia
Legislativa, reunir-se-ão no recinto. da atual Câmara
do Distrito Federal, no dia 31 de janeiro de 1961, por
convocação do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, que presidindo a reunião, os empossará e
promoverá a eleição e posse da Mesa da
Assembléia Legislativa. A mesa será constituída, por
um Presidente, um Vice-Presidente e quatro
Secretários, até que a respeito disponha o
Regimento Interno.
§ 10. Empossada a Mesa, perante a
Assembléia
Legislativa
serão
deferidos
os
compromissos e tomarão posse o Governador e
Vice-Governador.
§ 11. Se, dentro do prazo estabelecido no § 7º
dêste artigo, a Assembléia Legislativa não tiver
promulgado a Constituição Estadual, será adotada a
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, até que
seja esta reformada pelo processo nela estabelecido.
§ 12. Até que se promulgue ou adote
a Constituição Estadual, o Governador do
Estado da Guanabara terá a faculdade de
expedir decretos-lei em matéria de competên-
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cia estadual e municipal, ad referendum da
Assembléia Legislativa.
§ 13. Findos os trabalhos da Constituinte, a
Assembléia passará a exercer a função legislativa
fixada na Constituição Estadual.
Art. 2º Os Senadores e Deputados Federais,
eleitos pelo atual Distrito Federal passarão a
representar, no Congresso Nacional o Estado da
Guanabara, a partir da data da mudança da
capital.
Art. 3º Os mandatos dos Vereadores do atual
Distrito Federal extinguir-se-ão com a instalação e
deliberação da Assembléia Legislativa.
Art. 4º Os mandatos do Governador, do ViceGovernador e dos Deputados à Assembléia
Legislativa, eleitos nos têrmos do § 7º do art. 4º do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
terminarão em 31 de janeiro de 1965.
Art. 5º Transferir-se-ão para o Estado da
Guanabara e passarão a integrar os seus serviços a
Justiça e o Ministério Público, as Polícias Civil
Militar, Especial e Municipal, o Corpo de Bombeiros e
o pessoal ativa e inativo do atual Distrito
Federal, assim como todos os serviços da sua
economia interna, por êle custeados ou pela
União Federal, assegurando-se entretanto, aos
servidores transferidos o direito de contribuintes das
entidades federais de previdência sem quaisquer
restrições.
§ 1º O Estado da Guanabara arrecadará o
impôsto de consumo, no seu território, para atender
às despesas com o pagamento do pessoal que lhe é
transferido, até o limite da despesa efetivamente
realizada.
§ 2º Os funcionários encarregados da
arrecadação e da fiscalização serão indicados pela
União Federal, com condições e atribuições fixadas
mediante acordo.

§ 3º Os aumentos de remuneração ou
quaisquer vantagens outorgadas pelo Estado aos
servidores, que integram os seus serviços, correrão
por sua conta exclusiva.
§ 4º Serão transferidos para o Estado da
Guanabara todos os encargos, atos e contratos
vigentes, dos quais tenha participado o Distrito Federal,
bem como todos os bens, direitos e ações dêste.
Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a
doar os imóveis e a transferir os órgãos e servidores
públicos indispensáveis à organização e instalação
do Estado da Guanabara, instituído pelo § 4º do art.
4º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de 18 de setembro de 1946.
Parágrafo único. Os imóveis doados ao Estado da
Guanabara reverterão ao patrimônio da União Federal,
se forem destinados pelo donatário, em qualquer tempo,
a outros fins que não os previstos neste artigo.
Art. 7º Aos Deputados à Assembléia
Legislativa do Estado da Guanabara se aplicam os
arts. 44, 45, 48 e 50 da Constituição Federal.
Art. 8º A Emenda Constitucional nº 2, de 3 de
julho de 1956, considerar-se-á revogada na data da
transferência da Capital da República para o
Município Federal.
§ 1º Enquanto não se instalar o Estado da
Guanabara, com a posse do Governador, do ViceGovernador e dos Deputados à Assembléia
Legislativa o Presidente da República terá a
prerrogativa de nomear pessoa de sua confiança
para exercer as atribuições do Poder Executivo, com
o assentimento do Senado Federal.
§ 2º A Câmara dos Vereadores exercerá as
atribuições previstas na Lei nº 217, de 15 de janeiro
de 1948, até instalação e deliberação da Assembléia
Legislativa.
§ 3º Os vetos às resoluções da Câmara dos
Vereadores serão apreciadas pelo Senado Federal.
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tiu, como convinha, uma abonação copiosa das
Jefferson de Aguiar.
Voto em Separado do Sr. Senador Afonso afirmativas.
Arinos.
O que haverá, talvez, de pessoal no trabalho
do signatário é a acomodação de certas idéias ou
teses às condições especiais do Brasil e do Rio de
Voto em separado
Janeiro, que, estas sim, são do conhecimento mais
A exigüidade do prazo de 24 horas que me foi direto dos juristas nacionais.
concedido por especial gentileza do ilustre Senador
Cunha Mello, bem como a vastidão da matéria a ser
I – Os poderes da Câmara de Vereadores
tratada, tornarão o presente voto ainda mais
defeituoso e incompleto do que seria, por certo,
Uma das questões preliminares para a
dadas as naturais deficiências do seu signatário.
elaboração da lei básica do futuro Estado da
Esta advertência tem o propósito de explicar Guanabara é a da extensão da competência de que
aos eminentes companheiros de Comissão os dispõe a atual Câmara Municipal. Três correntes se
motivos pelos quais pontos delicados de doutrina defrontam: a) a que reconhece na Câmara poderes
constitucional foram aqui aflorados apenas, na constituintes; b) a que lhe reconhece sòmente
medida necessária para justificar uma opinião e poderes legislativos; c) a que lhe nega outros
nunca com o objetivo de concorrer para o poderes além dos deliberativos, comuns às demais
esclarecimento de uma tese.
Câmaras Municipais.
Pelas mesmas razões, o signatário, na grande
cópia de problemas que poderiam – e até certo ponto
a) Poder Constituinte
deveriam ser focalizados referiu-se sòmente àqueles
que lhe despertaram maior interêsse, deixando à
A primeira corrente conta com o apoio
margem outros que a alguns colegas possam expresso, de dois luminares do nosso Direito Público,
parecer, com procedência, relevantes. Como é os professôres Eduardo Espínola e Temístocles
natural, os pontos que se afiguraram mais Cavalcanti, cujos pareceres me foram presentes. Não
importantes ao signatário foram os diretamente pude, infelizmente apesar de atenta e desapaixonada
relacionados com as sugestões contidas no leitura, acompanhar, neste passo a lição daqueles
substitutivo que terá a honra de oferecer como fecho dois mestres que tanto respeito e admiro.
e conclusão do seu voto. Cumpre ainda observar
A meu ver, o núcleo de argumentação do
que; mesmo na exposição e defesa dessas professor Espínola se concentra nos seguintes
sugestões o signatário sente-se forçado a muita parágrafos do seu lúcido parecer: Senadores e
parcimônia no aparato bibliográfico do seu voto. Deputados que se dizem do Distrito Federal,
Reconhece que a grande maioria das idéias que se representam na verdade, no Senado e na
seguem não são originalmente suas, nem o poderiam Câmara Federal, o povo do território, que
ser, pois no Direito Constitucional, tão próximo da tem atualmente a denominação de Distrito Federal,
Ciência Política seria estulto alguém defender teses passando a Senadores e Deputados pelo
pessoais em matérias superiormente versadas desde Estado da Guanabara, no dia 21 de abril de 1960,
a Antigüidade. Mas a angústia de tempo não permi- até o fim dos mandatos que lhes foram confe-
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ridos pelo eleitorado respectivo, Da mesma sorte, os
Vereadores da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, que foram eleitos por quatro anos, não são
pertinentemente representantes da entidade –
Distrito Federal mas da população que ocupa o
território onde êle hoje está, continuando a ser os
representantes locais da mesma população, quando
se verifique a mudança da capital do País, até o fim
do período para que foram eleitos".
Minha divergência com o texto acima funda-se
nas seguintes razões:
O que constitui a essência do mandato
legislativo não é a sua base territorial, mas a
competência constitucional dos seus portadores. A
base territorial do mandato legislativo, mesmo em
regime de Constituição escrita, pode nem ser
matéria constitucional, ficando, como assunto
secundário que é, relegado à lei ordinária. Em
numerosos países é por lei ordinária que se fixam as
circunstâncias eleitorais. É certo que os países
federais, como o Brasil, ordinàriamente estabelecem
obrigatoriedade de representação por Estados na
Câmara dos Deputados. Mas na Alemanha, por
exemplo, que é uma Federação, já houve Deputados
nacionais ao lado dos Deputados dos Estados
("Laende"). Mesmo no Brasil a circunscrição nem
sempre coincidiu com o território das Províncias ou
Estados.
No Império, depois das eleições por Províncias
tivemos a eleição por círculos (lei Paraná), sendo que
outros diplomas alteraram o número de Deputados
presentes nesses círculos imperiais. Na Primeira
República eram leis estaduais que estabeleciam os
chamados distritos eleitorais, mesmo para as
eleições federais. No meu Estado natal, Minas Gerais,
creio que houve alterações que correspondiam

até a conveniências políticas, às vésperas dos
pleitos.
Na França é a lei ordinária que faz a chamada
"decoupage" das circunscrições. Na Inglaterra, país
de círculos uninominais é sabido que a Câmara dos
Comuns altera com freqüência a geografia eleitoral
às vêzes para atender as conveniências dos partidos
no poder. E ainda hoje considero perfeitamente
legítima uma reforma eleitoral que restabelecesse no
Brasil os antigos distritos eleitorais dentro dos
Estados e da cidade do Rio de Janeiro, desde que se
conservasse a representação proporcional.
Em resumo, na caracterização do mandato
legislativo, a base territorial é elemento relativamente
secundário. Mais importantes são a natureza e o
limite dos poderes conferidos aos mandatários pela
letra da Constituição, ou seja, a competência
constitucional dos representantes. O mandatário, no
silêncio da Constituição, não se investe de novos
poderes apenas porque o território onde foi votado
mudou de status constitucional. A não ser que o
texto constitucional previsse expressamente tal
mudança ou ampliação de competência aquela de
que êle dispõe fica adistrita ao âmbito preexistente.
O contrário seria criar, ainda que por analogia,
competências constitucionais não previstas, o que
repugna radicalmente ao sistema das Constituições
escritas e da limitação de poderes.
Por isso mesmo é que não existe, a nosso ver
e data venia do eminente professor Espínola,
nenhuma semelhança entre a situação dos
Senadores e Deputados Federais eleitos no atual
Distrito Federal e os Vereadores, no que toca à
posse de poderes constituintes.
Os poderes constituintes ordinários (poder de
emenda, reforma ou revisão com a única limi-
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tação do respeito à Federação e à. República) são
inerentes aos mandatos federais, preexistem à
formação do Estado da Guanabara e subsistem
depois dêle formado.
O mesmo não se pode dizer com relação aos
componentes da Câmara Municipal. Para que as
primeiras Assembléias Legislativas dos Estados
fôssem eleitas dotadas de poderes constituintes,
tornou-se necessário que a Constituição Federal o
declarasse expressamente no art. 11 do Ato das
Disposições Transitórias, assim redigido: "No
primeiro domingo após 120 dias contados da
promulgação dêste Ato, proceder-se á em cada
Estado, às eleições de Governador e de Deputados
as Assembléias Legislativas, as quais terão
inicialmente função constituinte".
Esta disposição mostra bem a cautela com
que o nosso direito positivo encarou o problema do
Poder Constituinte originário ou institucional,
diferençando-o do Constituinte decorrente ou
instituído.
Com efeito, no texto permanente a Constituição
pressupõe a existência de Assembléias Legislativas
nos Estados (art. 2, art. 7, VII, a etc.) e lhes confere
amplos poderes de revisão constitucional (art. 18). No
entanto, quando se tratou da eleição das primeiras
Assembléias Legislativas o legislador constituinte
entedeu indispensável conceder-lhes expressamente
e de antemão atribuições constituintes. (Ato das
Disposições Transitórias art. citado). Por que?
Evidentemente porque o legislador constituinte
brasileiro participava de opinião generalizada que faz,
na doutrina, uma diferença entre a poder Constituinte
institucional, e o mesmo poder instituído. O primeiro é
uma emanação direta da soberania popular para o fim
de criar um estatuto político. O segundo pode ser
delegado, mediante formalidades especiais, ao Le-

gislativo ordinário para rever, adaptar, aperfeiçoar ou
alterar a obra existente. Ora, seria, a meu ver,
rematada imprudência reconhecermos uma Câmara
de Vereadores que não possui poderes constituintes
pela letra da Constituição, nem pela tradição da
doutrina constitucional, êsses mesmos poderes que
o texto constitucional considerou necessário precisar,
quando tratou dos Legislativos ordinários estaduais
que os possuem, embora de forma indireta. Uma
emenda constitucional que isso contivesse aberraria
de toda a sistemática do nosso direito. Resumindo
êste ponto temos: O problema não é da base
territorial do mandato, mas da competência
constitucional dos seus detentores. Os vereadores
do Rio de Janeiro não têm poderes constituintes,
assegurados, pela Constituição. É juridicamente
impossível criá-los por extensão, reconhecimento
implícito ou qualquer outro processo de ampliação de
competência.
De resto, o eminente ministro Espínola oferece
base, no seu parecer, para chegarmos a conclusões
diversas daquelas que firmou. Com efeito, a pág. 8
afirma sua excelência, com tida razão.
"Em suma, é a Constituição que define,
específica, delimita as atribuições que competem ao
representante do povo, nomeado por votação do
eleitorado, quer se trate do Senado, da Câmara dos
Deputados, ou da dos Vereadores".
Estamos de perfeitíssimo acôrdo. Mais adiante
insiste o insigne professor, à pág. 14:
"Como, salientei nas respostas precedentes, o
eleitor não determina as funções ou a atividade dos
seus representantes. São elas fixadas e
especificadas pela lei".
Foi por entender isto mesmo, por entender que na
lei constitucional brasileira não inclui o poder constituinte
"entre as atribuições que competem" aos verea-
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dores, é que não lhes reconheço tal poder. E aqui
não posso deixar de opor reservas a esta frase com
que o eminente ministro Espínola destrói o seu
próprio raciocínio anterior:
"A terminologia é de ordem secundária usada
pela Constituição para designar as assembléias,
segundo as suas categorias, sem significação
especial".
Não me parece, Se é a lei que fixa as
competências, o faz de acôrdo com a sua
terminologia, que, tem, então, substancialíssima
significação. E quando esta terminologia trata das
funções das Assembléias eleitas o faz de acôrdo
com princípios clássicos da doutrina jurídica
constitucional e democrática, a qual dá aos têrmos e
à nomenclatura usados uma significação precisa e
repleta de consequências.
Passemos, agora, a uma análise rápida do
brilhante parecer do professor Temístocles
Cavalcanti. A pág. 21 do seu trabalho o consagrado
jurista acentua: É inconstetável que a Câmara de
Vereadores do Distrito Federal, embora com essa
denominação, tem competência legislativa ampla".
Ora, ao comentar no livro que dedicou à Constituição
de 1946, o artigo da lei de organização municipal que
atribuiu ao Senado a atribuição de conhecer os vetos
do Prefeito, observa o professor Temístocles: "O
veto é parte da elaboração legislativa, que não se
completa através da sanção, mas o reexame da
proposição da Câmara pela própria Câmara é parte
do sistema de elaboração legislativa. Não se justifica,
portanto a violação da autonomia assegurada na
Constituição, pela intervenção do poder federal,
através do Senado.
Como se vê, o douto jurista considera
que a competência legislativa da Câmara
dos Vereadores foi mutilada pela lei, visto que

uma parte do processo legislativo lhe foi retirada. Na
prática, pois, êle admite que a lei tenha impôsto
restrições a uma competência que só em teoria êle
considera ampla, como diz no seu brilhante parecer,
porque outro, entendimento equivaleria a encontrar
uma contradição entre os dois textos. Ora, uma
competência legislativa assim limitada por lei
ordinária muito dificilmente pode ser aceita como
ampliada até o ponto de se tornar constituinte.
Mas aquilo que nos permitimos chamar o
deslocamento do eixo do raciocínio do exímio
constitucionalista aparece melhor no final do seu
parecer, à, pág. 28. Ali êle sustenta a tese de que,
como se trata de uma Constituição estadual, e
portanto subordinada, e também como se trata da
elaboração, dessa Constituição em período normal, é
menos exigível a aplicação do princípio doutrinário
que considera sempre originário o poder constituinte
institucional. Tais pensamentos transparecem dos
seguintes trechos:
"No caso dos Estados-membros, no sistema
federal, trata-se de um poder constituinte secundário,
destinado a organizar um Estado autônomo,
subordinado às normas constitucionais, da ordem
total, isto é, da soberania. E, mais adiante":
"A Constituinte (estadual) não sucede nem a
unia crise do regime, nem a uma revolução, e, assim,
não existem um poder constituinte no vigor da
expressão política, mas a simples estruturação de
um Estado, em uma Federação em pleno vigor e
vitalidade".
Ora, a natureza dos princípios jurídicos
não se altera de forma nenhuma em virtude
da graduação da sua aplicação concreta. A
superposição
dá
hierarquia
federativa
não
modifica a natureza da função legislativa,
ordinária ou constituinte, porque com isso não

– 558 –
se confunde a limitação da sua competência. O próprio
poder constituinte instituído é limitado, no âmbito
federal, como se vê no § 6 do art. 217 da Constituição
Federal. Mas não podemos dizer, por causa disso, que
êle se tenha alterado na sua natureza jurídica e nos
princípios que dão personalidade específica à sua
existência. Em resumo, o parecer do professor
Temístocles Cavalcanti depois de notável exposição de
19 páginas sôbre problemas gerais de Direito
Constitucional, em que a ciência amadurecida do autor,
como sempre, se revela, destina a parte final à defesa,
que eu ousaria chamar hesitante, de uma tese frágil,
com argumentos que não convencem.
c) Poder Legislativo
A segunda corrente, como já avancei acima,
se compõe daqueles que, negando à Câmara dos
Vereadores o poder constituinte, reconhece-lhe, no
entanto, atribuições legislativas. Inscrevo-me nesta
corrente.
O assunto é complexo e daria azo a uma
longa explanação, que não estou em condições de
fazer. Limitarei assim, ao essencial a justificação do
meu ponto de vista.
Êle se insere diretamente na posição
filosófico-jurídica de que participo com sinceridade e
de que sempre participei – da concepção da lei como
norma provida de conteúdo (aspecto material) e de
forma
(aspecto
formal).
Esta
concepção,
habitualmente atribuída a Leon Duguit, teve no
mestre de Bordeaux, de fato, o seu grande
expositor, mas pode ser rastreada em muitos outros
juristas e pensadores políticos anteriores, inclusive
remotos, que seria ocioso citar. Os ataques – e
foram vários – formulados contra a concepção da lei
como norma formal e material, feitos em vida de

Leon Duguit, só tiveram como resultado uma melhor
apuração do seu raciocínio nesse ponto. Eu que
pessoalmente divirjo e até crítico algumas
concepções
fundamentais
do
grande
constitucionalista francês – e na própria Faculdade
de Direito de Paris fiz certa vez um resumo dessas
criticas – penso que a conceituação da lei como
forma
e
matéria,
não
separadas
mas
individualizadas, é uma dessas noções fecundas,
que incorporamos ao nosso ativo mental e nos
auxiliam a resolver muitas dificuldades, dando lógica
e solidez a certas conclusões.
Em poucas palavras – pois estou falando a
ilustres juristas – lembrarei que o conteúdo material
da lei é a própria disposição obrigatória, que ela
encerra, a regra de comportamento social digamos
assim, que nela se contém. Portanto o conteúdo
material da lei se confunde com o seu alcance social,
a sua eqüibilidade imediata, qualquer que seja a
autoridade de que ela provenha, desde o
regulamento de veículos que nos obriga a parar
diante do sinal fechado, ou o Código Penal que nos
pune quando cometemos uma agressão, até à
Constituição que nos proíbe ser ao mesmo tempo
Senador e Deputado.
Mas o aspecto formal da lei, isto é, a sua
procedência, a sua origem, a autoridade de que ela
emanou é que estabelece o grau de sua
obrigatoriedade, quando em choque com outra
norma, a sua força, a sua procedência, a sua
hierarquia. Sob êste aspecto da questão, Rui
Barbosa tem a sua famosa explicação sôbre a
hierarquia entre as normas jurídicas, fundada na
noção da lei formal, que é clássica e está
incluída nos Comentários do nosso maior
constitucionalista
à
Constituição
de
1891.
Remeto os colegas a êsse trecho que bem co-
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nhecem escusando-me de insistir mais no assunto.
Meu desejo aqui é salientar a importância
inexcedível do aspecto formal da lei, no que toca à
obrigatoriedade maior ou menor da sua vigência e da
sua observância. É baseado nesses princípios de
que estou sinceramente e há muito tempo
convencido, e cuja obediência não é para mim
apenas um ato de disciplina, mental mas de
coerência e de ordem que me impede de cair numa
posição de anarquia que eu esbarro – sim, esbarro é
o têrmo – neste artigo peremptório, enfático,
inacomodável, do artigo 26 da Constituição vigente:
"O Distrito Federal será administrado por
Prefeito, de nomeação do Presidente da República e
terá Câmara, eleita pelo povo, com funções
legislativas".
Admito que doutrinàriamente se discuta o
alcance desta disposição. Mas o de que se trata, no
momento, é de dizermos se, sim ou não, a Câmara
de Vereadores tem função legislativa, a fim de que,
eleitos os seus membros por quatro anos, possam
ser considerados integrantes do Poder Legislativo no
Estado que se vai constituir. Ora, a lei me diz
secamente quase brutalmente, que sim. E que lei o
diz? Formalmente, de onde provém êste preceito?
Que, autoridade o traçou? Qual o seu valor, o seu
alcance? Quem o diz é a lei das leis, elaborada pelos
mandatários diretos e especiais da soberania
nacional, a lei que se sobrepõe a tôdas as outras e
cujo alcance e valor não encontram competidores em
todo o sistema de normas jurídicas, nem podem ter a
aplicação frustrada em seguimento a interpretações
doutrinárias.
Este é o meu raciocínio, simples, talvez
simplista, mas que satisfaz plenamente a minha cons-

ciência de legislador e de estudante de Direito.
Resumindo: a Câmara dos Vereadores, na
minha opinião, não tem poder constituinte, porque a
Constituição não lho outorgou e os princípios gerais
do Distrito não autorizariam qualquer extensão neste
terreno. Mas tem poder legislativo, atualmente, na
parte concorrente com o Legislativo Federal, poder
ou função esta que perdurará durante o mandato de
quatro anos dos atuais representantes, quando se
organizar o Estado da Guanabara, sendo de se notar
que, neste passo o art. 4º § 4º das Disposições
Transitórias deve ser entendido como subordinado
ao art. 26 das Disposições permanentes.
O mandato legislativo dos atuais Vereadores
só chegará á sua plenitude constitucional quando o
Estado da Guanabara estiver organizado; então êle
só terá as limitações que a Constituição Federal
marca para os Legislativos dos demais Estados, Mas
tal função legislativa possui desde já o seu
fundamento jurídico, que é o determinado pela letra
constitucional. O que não me parece razoável é
cortar pelo meio o mandato dos atuais
representantes sob pretexto de que êles não podem
exercer uma função para cujo exercício a lei das leis
lhes outorga incisivas credenciais. É um caso típico
da necessidade de se colocar de lado distinções
doutrinárias diante do valor supremo e da
aplicabilidade evidente do conceito formal da lei.
Além disso a cassação de mandatos eletivos é
medida que só diante de evidente necessidade
pública e clara procedência jurídica pode ser
efetivada. Fui dos que combateram na Câmara,
até o limite das possibilidades regimentais, a
cassação dos mandatos dos Deputados comunistas,
pelo vício jurídico, a meu ver insanável, da-
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quela decisão. E é por ser democrata, isto é,
anticomunista que assim proceda. Tenho, infelizmente,
grandes restrições ao comportamento da Câmara dos
Vereadores, aonde reconcheço, aliás representantes
que honram o povo carioca. Mas, não me parece que o
processo de depuração dos seus erros e até crimes
seja a providência antidemocrática de se negar a
evidência constitucional, expulsando, em meio do
período, os representantes designados pelo povo.
Sintetizando, considero que a Câmara não
pode elaborar a Constituição do futuro Estado mas,
também, essa Constituição não pode suprimir a
Câmara nem evitar a sua transformação em
Legislativo estadual, pois isso me parece uma
decorrência lógica do Direito Constitucional federal.
Se a Câmara que aí está não pode fazer a
futura Constituição, nem nós, Congresso Federal,
tampouco o podemos, é claro que ela deve promanar
de outra fonte.
Chegamos, assim, ao segundo item do
presente voto.
Assembléia Constituinte
Duas são as soluções em tela, a proposta pelo
nobre Senador Jefferson de Aguiar é a sugerida pelo
nobre Senador Gilberto Marinho. Pela primeira
eleger-se á uma Assembléia Legislativa estadual
com poderes constituintes, a exemplo do que se fêz
com os demais Estados, nos têrmos do Ato das
Disposições Transitórias. Esta solução, é para mim,
e
data-venia,
inaceitável,
porque
resulta,
implicitamente, em não se reconhecer atribuição
legislativa a atual Câmara e em cassar o mandato
dos seus componentes, o que me parece impossível
pelas razões acima expostas. A segunda sugestão,
preconizada pelo Senador Marinho, é a da eleição
de uma Constituinte que funcionaria separadamente
da atual Câmara de Vereadores e que

a ela se incorporaria ao têrmo da sua função,
Não há dúvida que esta solução é hábil e
afasta os óbices e impedimentos de ordem jurídica a
que acima me referi. A rigor eu a adotaria
como a adotarei, se o substitutivo que terei
a honra de formular afinal não merecer o
apoio dos nobres colegas. Mas, data-venia, a
solução do Senador Gilberto Marinho mantém
certos inconvenientes políticos que a seguir
mencionarei.
A eleição da Constituinte, a apuração do
pleito, os trabalhos de uma Assembléia dêsse tipo,
onde serão agudas as divisões partidárias, tudo isso
vai tornar muito moroso o processo.
Por outro lado a Idéia de se eleger mais
numerosos representantes que depois acrescerão ao
número dos legisladores estaduais não será, estou
certo, bem recebida pela opinião atenta e alerta do
povo carioca.
Foram estas as considerações principais, além
de outras de menor monta, que me animaram a
formular uma nova solução para o caso.
Constituição e referendo popular
Desde antes de regressar da recente
comissão no estrangeiro, com que me honrou o
Senado, vinha o signatário dêste voto se inclinando
pela solução que ora submete à alta apreciação
dos seus pares, justificando-a nos pontos
principais.
No mesmo dia da minha chegada, abordado
por amigos jornalistas desvendei um pouco o plano
que trazia em mente, mas que só pensava em
formular caso encontrasse receptividade entre alguns
dos meus colegas, o que, felizmente, se deu. Depois
de aqui tomar conhecimento do trabalho do professor
Temístocles Cavalcanti verifiquei, com grande
satisfação que, para o ilustre jurista, a matéria
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não passiva, tampouco desapercebida no final do
seu estudo declara êle, de passagem:
"Parece-me, entretanto, necessário, na boa
doutrina e na melhor prática democrática, que a
Constituição seja submetida ao voto popular, isto é, a
aprovação do povo do Estado da Guanabara, de
momento que não houve mandato especial para
elaborar a Constituição".
Nossa proposta visa precisamente a esse
objetivo, ou seja, à rápida e perfeita preparação de
um projeto de Constituição estadual e à sua
apresentação ao referendo popular, para que seja
consagrado dessa maneira, como Constituição do
Estado.
Procuremos, agora, justificá-la.
Teòricamente, isto é, tanto sob o aspecto dos
princípios da doutrina constitucional, como do ponto
de vista da letra da nossa Constituição, ela nos
parece inatacável.
O poder constituinte, como as demais
manifestações da vida democrática, funciona
habitualmente com a forma representativa, isto é
delegada. Mas isto não quer dizer que êle não
subsista íntegro, jurìdicamente, como emanação
direta da soberania, no corpo coletivo que a esta
exprime, e que é o eleitorado. Em última análise,
como já observavam os juristas clássicos, e
continuam a repetir os mais modernos, o poder
constituinte originário reside no sufrágio, naquilo que
Hauriou chegava a chamar "o poder do sufrágio". Por
isto
mesmo
é
que
certas
organizações
constitucionais não dispensam o referendo popular
para completar e consagrar a obra das Assembléias
Constituintes.
Como acentua Georges Burdeau "se o poder
constituinte é a primeira das prerrogativas da soberania
um dos meios suscetíveis de torná-la efetiva
em benefício do povo é evidentemente chamar os

governados a escolher diretamente o regime político
no qual devem viver".
Vários e importantes são os trabalhos
especializados, como, por exemplo, os livros
clássicos dos autores suíços Theodor Curti e
Maurice Batelli, que tratam da questão do referendo
constitucional na Suíça e em outros países. Batelli,
depois de fazer um histórico do referendo
constitucional no direito moderno, ocupa-se em
acompanhar a evolução do instituto nas
Constituições de numerosos países, tais como os
Estados Unidos, a Alemanha, a Áustria, a França, a
Suíça, a Austrália, a Dinamarca e vários outros.
O princípio da manifestação direta do
eleitorado quer na aprovação inicial, quer na revisão
dos textos constitucionais, obedece, assim, às
melhores e mais puras tradições do direito
democrático. Este fato é inegável e podemos dá-lo
como assentado pacìficamente. O problema que se
coloca é o da aprovação direta, pelo povo, de um
texto que não haja sido redigido por delegados da
sua designação. É esta solução, que agora
preconizamos, antidemocrática? De nenhuma
maneira. O professor Chatelain referindo-se à nova
Constituição francesa em livro recente, e recordando
o processo especial da sua adoção, forçado pela
crise institucional do país, salienta que êsse
processo
foi
extra-parlamentar,
mas
não
antidemocrático. Por outras palavras, o professor
Burdeau, também em livro recém-publicado, sustenta
a mesma tese, tendo salientado, o que é importante,
que, "dadas as circunstâncias... a aplicação pura e
simples da Constituição vigente se manifestou
impossível", o que forçou o govêrno De Gaulle e o
povo francês a levarem a efeito a reforma por outros
processos.
Com
as
devidas
ressalvas
é isto, precisamente, o que está ocor-
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rendo entre nós, no tocante à criação do Estado da
Guanabara. Felizmente, não nos encontramos a
braços com nenhuma crise revolucionária, como a
que se verificou em França, depois dos sucessos de
maio de 1958. Mas o fato de não estarmos graças a
Deus, atravessando nenhuma crise revolucionária,
não exclui o fato positivo de que estamos passando
por uma delicada crise jurídico-institucional, no que
toca ao problema de transferência da capital, crise
que o Congresso, por motivos óbvios não está
parecendo capaz de resolver a contento e,
sobretudo, a tempo. Repetindo Burdeau. "A
aplicação pura e simples da Constituição vigente se
manifesta impossível".
As causas são diferentes, mas o resultado é
o mesmo. Aqui como lá o Legislativo não
resolverá, na época devida, a questão. E, no caso
brasileiro, deixá-la em aberto é concorrer com
novos elementos de fermentação para agravar a
crise sucessória que, esta sim, se apresenta
ameaçadora no ano próximo.
Os fatos históricos, incontroláveis, nos
colocam, às vezes, diante de situações que não
podem ser resolvidas pelos métodos jurídicos
existentes ou habituais. Impõe-se, então a adoção de
novos métodos conhecidos e praticados por outros
povos, com a única exigência de que êles não firam
os princípios basilares sôbre os quais se assenta a
nossa organização democrática. Foi o que,
sinceramente tentamos fazer. Nosso plano é o
seguinte, na prática:
Será constituída uma Comissão Constitucional
de 27 membros, na maioria apolíticos, que
receberão pró-honore a incumbência técnica
de preparar o texto do projeto de Constituição
em prazo limitado. Êste projeto, aprovado
por referendo popular, será a Constituição

do futuro Estado. O texto da Comissão estará
subordinado a algumas poucas diretrizes, que
constarão da nossa emenda.
As vantagens políticas e jurídicas desta
solução parecem indiscutíveis. Em primeiro lugar não
haverá nenhum interregno entre a mudança da
capital e a organização do novo Estado, visto que a
Constituição já estará pronta e seu govêrno
organizado, no essencial. A Constituição, elaborada,
por um grupo de alto-nível moral e mental será das
melhores, das mais homogêneas do País sem falar
na rapidez do seu preparo.
Serão evitadas as disposições transitórias que
provàvelmente sobrecarregariam ainda mais os
depauperados cofres cariocas, e que seriam
inevitáveis no trabalho de uma Assembléia política. A
objeção, que prevejo, segundo a qual o eleitorado do
Distrito Federal vai aprovar um estatuto que não é
para êle, e sim para o futuro Estado, não procede,
pois só tem aparência e não realidade. De fato, se se
tratasse de eleger uma Constituinte a coisa seria a
mesma, pois o eleitor do Distrito estava escolhendo
quem iria fazer uma lei para o Estado. Trata-se,
apenas, de fazer diretamente ou mandar fazer por
representante, mas sempre, com aplicação à
unidade federal futura.
E, para rematar, teremos instituído, no Brasil,
a prática do referendo constitucional, inegável
conquista jurídica e política das democracias, cuja
aplicação entre nós, se fará por intermédio do
eleitorado mais vigilante, esclarecido e capaz de todo
o País, que é o composto pelos brasileiros de tôdas
as origens que habitam a cidade do Rio de Janeiro.
Ouso
insistir
particularmente,
no
remate dêste apressado trabalho, sôbre o
caráter, a meu ver altamente prático e
construtivo, da sugestão que peço vênia para for-
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mular, chamando insistentemente para ela a atenção
dos meus doutos colegas.
Se houvesse possibilidade de se obter a
tempo a Constituição da Guanabara por meio da
reunião de uma Assembléia Constituinte, eu
subscreveria de bom grado a proposta do nosso
eminente colega e meu prezado amigo Senador
Gilberto Marinho. Ocorre, entretanto, que a opinião
geral considera êsse propósito inatingível. O fato de
abandonarmos as soluções muitas delas sábias, do
substitutivo Jefferson de Aguiar, não representa, por
outro lado, a condenação direta dêsse trabalho, que
é bem o sabemos, a consolidação de conclusões a
que chegou, depois de apurado exame da complexa
matéria, a douta Comissão especial, composta de
Senadores e Deputados, na qual o nosso partido era
representado por dois dos seus mais altos
expoentes. O Senador Villasbôas o Deputado Adauto
Cardoso.
Mas, insistindo no que acima dissemos, as
circunstâncias de fato podem gerar crises
institucionais, sem qualquer caráter subversivo, crises
que exigem soluções jurídicas de emergência. O
problema do Estado da Guanabara é, repetimo-lo
ainda, um caso dêstes. Releva, ainda, observar que,
se presentemente a crise institucional determinada
pela impossibilidade de o Congresso resolver a
tempo, a situação do Estado da Guanabara transcorre
em ambiente de normalidade, nada indica que tal
situação favorável perdure, depois da transferência da
capital. Muito ao contrário, tenho para mim que a
situação de desordem jurídica em que se encontrará a
cidade, depois de 21 de abril de 1960, será um
elemento fortemente atuante e influente para agravar
desmesuradamente
a
atmosfera
já
agitada
da campanha da sucessão presidencial. Bem sei

que estas advertências, por mais prudentes que
sejam, não demovem os políticos de suas posições
imediatas. Mas, que fique a minha, aqui, pelo menos,
como testemunho e desencargo de consciência,
caso não seja bem aceito o substitutivo que
proponho.
A mudança da capital deixará o Rio sob o
regime de intervenção no momento mais agudo da
campanha sucessória nacional. O govêrno federal
longe, um govêrno local fraco e sem autoridade, a
organização constitucional tôda em suspenso, os
grupos e facções atuando na política federal, tudo
isso, a meu ver, não pressagia nada de bom.
O meu substitutivo visa a dar uma solução
jurídica de emergência a essas questões, que já
seriam de grande relêvo se apenas interessassem à
vida de uma das maiores e mais avançadas
coletividades políticas do País, mas cuja importância
aumenta enormemente se considerarmos as suas
repercussões no plano da política nacional.
Cabe examinar, aqui, a questão dos
resultados da votação popular. Descontada a natural
falibilidade das previsões humanas, creio que
poderemos estar tranqüilos quanto ao voto favorável
que o eleitorado carioca dará, no referendo, ao
projeto de Constituição. A experiência havida em
diferentes países e épocas distintas é satisfatória,
quanto à prática do referendo constitucional, não
devemos esquecer a alto grau de maturidade política
revelado pelo povo carioca, de que foram exemplo
as eleições federais do último 3 de outubro.
É sabido que o eleitor referendário vota,
em
matéria
constitucional,
principalmente
levado pelo desejo de completar a organização
jurídica da sua unidade política. As divergências
de pormenor com o texto cedem, sempre,
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perante êste imperativo geral. Além dessa
disponibilidade
psicológica
favorável,
há
a
acrescentar o fato de que, se a emenda fôr
aprovada, ela representará a concordância da
maioria das correntes políticas da cidade, expressa
na voz de seus representantes, o que significa uma
campanha amplamente favorável ao "sim". Ouso
esperar, também, que a imprensa, o rádio e a
televisão, conscientes dos altos objetivos da
proposta, dar-lhe-ão o seu apoio.
Apesar de tudo isso, se, contra tôdas as
probabilidades o resultado do referendo fôr negativo,
a nossa proposta prevê a solução legal. Mas não
esqueçamos para dar o exemplo mais recente, que a
nova Constituição francesa teve referendo favorável
na Metrópole e em todo o ultra-mar, com a única
exceção da Guiné.
Assegurado, como se acha, o caráter
genuinamente democrático da solução que
preconizamos, não lhe encontro, sinceramente,
inconvenientes políticos de relêvo, ou objeções
jurídicas quanto à sua compatibilidade com o sistema
constitucional vigente. Ao lado disso – e sintetizando
a justificativa um pouco desordenada que se conta
nas páginas anteriores – parecem-me irrecusáveis
as seguintes vantagens conquistadas, caso
possamos chegar a um acôrdo na base da sugestão
que tenho a honra de formular.
1 – A Constituição do Estado da Guanabara
será elaborada a tempo de evitar qualquer interregno
entre a mudança da capital e a organização definitiva
da unidade federada com todos os inconvenientes e
riscos que tal interregno comportará;
2 – A Constituição terá alto teor, dada a
homogeneidade e o alto nível mental da Comissão
redatora;
3
–
A
Comissão,
de
caráter
predominantemente
técnico
e
apolí-

tico, sofrerá muito menos a pressão dos grupos
interessados
e
evitará,
provàvelmente,
as
disposições transitórias pejadas de favores a
pessoas ou grupos, bem como disposições
permanentes prejudiciais aos interêsses da
administração e ruinosas para o seu crédito;
4 – As condições em que se realizará o
referendo são de molde a assegurar a perfeita lisura
do seu transcurso. E a vitória do projeto em uma
votação popular dêsse tipo será um salutar exemplo
de maturidade democrática, que, seguramente terá
influência no esfôrço geral de consolidação da
legalidade constitucional, esfôrço que se impõe aos
verdadeiros democratas, principalmente no delicado
período, que já estamos vivendo, de preparativos
para a sucessão presidencial.
Não se deve ver, na formação da Comissão
Constitucional, mais do que um processo de
preparação do projeto, entre outros processos que
poderiam ser adotados. Neste particular, a nossa
História Constitucional, como é sabido, não tem
variado muito.
O projeto da Constituição de 1824 (que não
é exatamente igual ao texto adotado como
habitualmente se propala) foi preparada por um
Conselho de Estado, criado por decreto de 13 de
novembro de 1823, dia seguinte ao da dissolução
da primeira Constituinte. O Conselho de Estado se
compunha de dez membros, nomeados pelo
Imperador, dos quais seis eram Ministros do
Govêrno, e quatro membros da Assembléia
dissolvida. Foi assim, um Conselho de criação
autoritária. O Conselho reunia-se sob a
presidência de D. Pedro, que procurava seguir o
exemplo do Imperador Napoleão, seu concunhado
o qual, como se sabe, presidia também as
reuniões da Comissão do Código Civil, que tomou
o seu nome.
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A Constituição federal de 1891 teve o seu
projeto elaborado pela chamada "Comissão dos
Cinco" criada pelo Decreto do Govêrno Provisório nº
29 de 3 de dezembro de 1889. O trabalho final da
"Comissão dos Cinco" foi entregue a 24 de maio de
1890 ao Govêrno Provisório, isto é, a Deodoro e a
seus Ministros, que, sob a liderança de Rui Barbosa
reviram
cuidadosamente
o
anteprojeto,
transformando-o no chamado projeto do Govêrno
Provisório assinado a 22 de junho de 1890 (o
Senado possui uma tela evocativa dessa solenidade)
e remetido mais tarde à Assembléia Constituinte que
pouco o alterou.
O projeto de Constituição de 1934 tem o
seguinte andamento:
Em 14 de maio de 1932 o chefe do Govêrno
Provisório expediu o Decreto 21.402 criando uma
Comissão especial, incumbida de preparar o
anteprojeto. A Revolução paulista, de julho daquele
ano, impediu, porém, o prosseguimento dos
trabalhos da Comissão designada. A 1 de novembro,
pelo Decreto 22.040, o Govêrno nomeou outra
Comissão que foi a incumbida de preparar o projeto.
Êste grupo de trabalho ficou conhecido como a
Comissão do Itamaraty, por se reunir naquele palácio
sob a presidência do então Ministro das Relações
Exteriores, Melo Franco. A Comissão do Itamaraty
instalou-se a 1 de novembro de 1932 e terminou
seus trabalhos a 5 de maio seguinte, havendo
preparado
um
projeto
que
veio
renovar
completamente o nosso direito positivo. Êste projeto
foi enviado, pelo govêrno, sem qualquer alteração, à
Constituinte de 1933.
A Constituinte de 1946, como se sabe, não
recebeu nenhum projeto externo. Tenha idéia de
que, por proposta do Senador Nereu Ramos, a
chamada Comissão Constitucional trabalhou, de
início, tendo por base o próprio texto da Constituição
de 1934.

Por esta rápida e imperfeita resenha vemos
que tôdas as Constituições anteriores à vigente
foram preparadas por Comissões nomeadas por um
Poder Executivo ditatorial. E isto não impediu o
conteúdo, sàbiamente democrático dos diferentes
textos, bem representativos das melhores tendências
do Direito Constitucional Geral das épocas em que
apareceram.
A nossa sugestão para o Estado da
Guanabara é, porém, mais compatível com a
situação da legalidade política em que nos
encontramos. Não estamos sob ditadura e, portanto,
não se explicaria a intervenção do Executivo. Daí a
lembrança de se formar a Comissão, não por ato
arbitrário do Executivo, mas por eleição dos
representantes da povo, o que, sem dúvida
nenhuma, conferirá maior idoneidade democrática ao
grupo de trabalho.
Nossa intensão seria de que os escolhidos
fôssem não sòmente juristas e políticos, mas
também expoentes intelectuais de outras forças
sociais que pudessem influir com o seu preparo e
experiência na redação do estatuto: engenheiros,
sanitaristas, técnicos, em administração, homens de
emprêsa,
representantes
categorizados
das
organizações profissionais.
Concluindo êste voto submetemos à Comissão
o nosso substitutivo.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1959. – Afonso
Arinos.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO EM DISCUSSÃO
(Nota: O presente substitutivo está sujeito a
emendas de redação ou outras que não lhe alterem
a estrutura, apresentadas pela douta Comissão).
Art. 1º Será formada, no prazo de dez
dias a contar da promulgação desta emenda,
uma Comissão especial de 27 membros, incumbi-
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da de redigir o projeto de Constituição do Estado da
Guanabara.
§ 1º A Comissão especial será composta de
cidadãos brasileiros de ilibada reputação e notório
saber e eleita em três partes iguais, pelo Senado
Federal, pela Câmara dos Deputados e pela Câmara
dos Vereadores do Distrito Federal.
§ 2º A Comissão especial funcionará prohonore, não havendo, para os seus membros,
incompatibilidades funcionais.
§ 3º Verificada vaga por qualquer causa, entre
os membros da Comissão esta promoverá, por
cooptação, o provimento do posto vacante.
Art. 2º A Comissão especial, no prazo de 45
dias, a contar de sua instalação, remeterá o projeto
ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, o qual o fará publicar para
conhecimento público e recebimento de sugestões
durante 15 dias.
Art. 3º Transcorrido o prazo, o Tribunal
Regional Eleitoral enviará as sugestões recebidas à
Comissão especial, a qual as examinará durante o
prazo de 15 dias, em cujo têrmo remeterá a redação
final do projeto ao Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 4º Recebido o projeto o Tribunal Regional
Eleitoral baixará as instruções e tomará as
providências necessárias para submeter o texto à
votação popular, no prazo máximo de 30 dias.
§ 1º O voto se fará por cédula única, nos
têrmos da legislação eleitoral vigente.
§ 2º A cédula única conterá apenas as
palavras "sim" e "não" entendendo-se favorável ao
projeto o voto afirmativo, e contrário o negativo.
Art. 5º Durante o prazo de 30 dias referido no
art. 4º, o Tribunal Regional Eleitoral fará remeter,
pelo correio, a cada eleitor, inscrito no Distrito
Federal, um exemplar impresso do projeto da
Comissão.

Art. 6º A atual Câmara de Vereadores
funcionará como Assembléia Legislativa do Estado
da Guanabara, até o fim do mandato.
Art. 7º A eleição do primeiro Governador do
Estado da Guanabara realizar-se-á nos têrmos da
norma traçada pela Constituição estadual.
Art. 8º A Constituição do Estado da
Guanabara aprovada pelo referendo popular e cujo
texto oficial será o publicado pelo Tribunal Regional
Eleitoral entrará em vigor na data em que se
transferir o Govêrno federal para a cidade de Brasília
dispensada a formalidade da promulgação.
Art. 9º Aprovada a Constituição estadual pelo
voto popular fica ipso-facto revogada a Emenda
Constitucional nº 2, de 3 de julho de 1956.
Art. 10. No caso de rejeição, pelo referendo, o
projeto de Constituição, o Tribunal Regional Eleitoral
convocará, no prazo máximo de 60 dias, eleições
para a Assembléia Constituinte do Estado da
Guanabara, ficando automàticamente adotada a
Constituição do Estado do Rio de Janeiro até a
Constituição do Estado da Guanabara.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1959. – Afonso
Arinos.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura ao
Expediente.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Lino de Mattos.
REQUERIMENTO
Nº 178, DE 1959
Sr. Presidente:
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
solicitado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, se
digne prestar as informações seguintes:
1º
Quais
os
segurados
pertencentes
à
Delegacia
Regional
do
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I.A.P. dos Industriários – Distrito Federal e São Paulo
– que, a 5 de maio de 1954, estavam no gôzo do
benefício de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença há mais de 60 meses e contavam 65 ou mais
anos de idade? Quais os que passaram a perceber,
a partir de 5 de maio de 1954, proventos de
aposentadoria por velhice; data dessa aposentadoria
por velhice?
2º Êsses segurados, que passaram a gozar da
aposentadoria por velhice, receberam a diferença
entre o valor da aposentadoria por invalidez e o valor
da aposentadoria por velhice, correspondente ao
período que vai de 5 de maio de 1954 à data da
concessão dessa aposentadoria por velhice?
Se não a receberam, em que dispositivo legal
se baseou o I.A.P. dos Industriários para assim
proceder?
3º Quais os segurados que estão há mais de
um ano no gôzo do benefício de auxílio-doença?
4º Em que permissivo legal se estriba o I.A.P.
dos Industriários para não transformar o benefício de
auxílio-doença, em gôzo por mais de um ano, no de
aposentadoria por invalidez?
5º Em que disposição de lei se ampara o I.A.P.
dos Industriários para, desde 5 de maio de 1954, não
transformar automàticamente, em aposentadoria por
velhice o benefício de aposentadoria por invalidez
em cujo gôzo os segurados com 65 ou mais anos de
idade se acham há mais de 5 anos?
Sala das Sessões 19 de junho de 1959. – Lino
de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Em 9 de junho
de 1958 fôra designado o Sr. Senador
Juracy Magalhães para acompanhar na Câmara
o estudo das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 127, de 1957 (nº 4.246

de 1954, na Casa de origem) que dispõe sôbre a
entrega das cotas rodoviárias destinadas aos
municípios, na parte referente à tributação de
lubrificantes e combustíveis líquidos, de acôrdo com
a Lei número 302, de 13 de julho de 1948.
Tendo o Sr. Juracy Magalhães deixado o
mandato de Senador, a Mesa, atendendo a
solicitação da Câmara dos Deputados lida na sessão
de ontem, designa para o mesmo fim o Senhor
Senador Francisco Gallotti. (Pausa).
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Freitas
Cavalcanti, por sessão do nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O Sr. Senador Freitas Cavalcanti pronuncia
discurso que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
segundo orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, recebeu o Sr.
Presidente da República manifestação de pequena
massa popular em que largamente predominavam
os comunistas e seus satélites, tendo à testa o
próprio Senhor Luís Carlos Prestes. Recebeu-a e,
a êles se dirigindo, disse falar à Nação. A
solidariedade e o aplauso dos comunistas têm um
sentido e um alcance que ninguém ignora. O
nacionalismo e a orientação política que
preconizam significam o nacionalismo, e a política
que convém à Rússia, em sua luta de morte contra
o mundo ocidental. O nacionalismo dos
comunistas não é brasileiro, é russo. Adeptos de
uma doutrina encarnada pela Rússia, a esta
estão sujeitos e, precisamente por isto, o Sr.
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Luís Carlos Prestes foi lógico e honesto no dia em
que confirmou que, na hipótese de rutura ou guerra
entre a Rússia e o Brasil, com aquela ficariam êle e
seus correligionários.
Pois o Sr. Juscelino de Oliveira aceitou o apoio
desta gente e, retribuindo-o, para ela discursou. De
sua oração, muita coisa merece o louvor dos
brasileiros: tudo aquilo que exprime a determinação
e os anseios de nosso desenvolvimento e nosso
progresso, de nossos sonhos de grandeza e de
cultura dentro da civilização a que pertencemos, com
as vinculações políticas e morais do hemisfério que
integramos; em suma, tudo aquilo que aborrece os
comunistas, por ser patriòticamente brasileiro.
Mas o discurso do Presidente, a par do
que tem de bom, foi recheado de insinuações
e ambigüidades, de intenções sibilinas e
contraditórias avanços e recuos em direções que
solertemente não se definem. Desde logo, em
matéria de suma gravidade e delicadeza, o
Presidente fala na rua, em oratória de comício
eleitoral, como se ainda fôsse, ou ainda pretenda
ser candidato ao cargo, ou à reeleição. Como
qualquer aspirante a Deputado, ou à vereança,
esquecendo a responsabilidade de seu pôsto,
lança problema de finança e política internacional
no clima emocional que incendeia o entusiasmo
fácil da multidão em capítulo que a compostura de
um Presidente de República tem o dever de tratar
com o máximo de recato e comedimento. Que
pretende o Senhor Juscelino de Oliveira? Diz que
nada há a acrescer à nota oficial já divulgada.
Reafirma, portanto, que nem mesmo com a
direção do FMI entrou o Brasil em colisão.
As divergências, se divergências houve, foram
de nível técnico, entre os técnicos do Fundo

e os negociadores brasileiros. Mas, por causa de tais
discrepâncias, se discrepâncias existem, decide-se
transpor o assunto, do âmbito técnico e das relações
com o Fundo, para o terreno político e para o pedido
de um empréstimo perante o govêrno norteamericano. E porque assim se decide, na hora de
assim proceder, o Presidente faz advertências. A
quem? Ao Fundo Monetário ou ao govêrno norteamericano? Não o diz. Diz que está cansado de
conselhos e conselhos não quer, porque quer
dinheiro. Conselhos não aceita, mas faz
advertências. E se o Fundo lhe fizesse advertências
que diria? E que diria, e que diríamos todos nós,
se o Presidente dos Estados Unidos advertências
nos fizesse? O Sr. Juscelino formula apenas
advertências, não ameaças. Que mais dirá, além do
que deixou claro, quando às ameaças chegar? Que
pretende com suas advertências, quando acrescenta
que reclama crédito como demonstração de
amizade? O Brasil exige que seu Presidente lhe fale
claro. Se a dignidade nacional está em jôgo, se a
segurança pátria está em risco, se nosso futuro, não
por culpa nossa, mas por inamistosa política de um
país estrangeiro, corre perigo – declare o Presidente
firme, lisa, sèriamente. Diga tudo o que oculta e que
é preciso saber. Repita, com o calor de sua oratória
comicial que não houve sequer a mais remota
insinuação à nossa política petrolífera e à
intangibilidade da Petrobrás. Diga se há trustes
dentro do Fundo ou atrás do Fundo, ditando ao Brasil
normas contrárias aos nossos interêsses. Os
comunistas que o foram aplaudir necessitam ouvir
estas afirmações da bôca do seu homenageado.
Diga também explìcitamente quais são os conselhos
dos técnicos do FMI, tão desagradáveis que
levam o Brasil a procurar soluções políticas junto
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ao govêrno norte-americano, ficando portanto,
polìticamente, em situação muito menos airosa aos
brios nacionais. Publique, ou, pelo menos, forneça
ao Congresso, os têrmos exatos das notas e
correspondência entre o Brasil e o FMI, desde
fevereiro de 1956. Informe claramente se os
conselhos e têrmos agora formulados pelo Fundo
são novos, surpreenderam-nos pelo inesperado e
pelo ineditismo ou se são, apenas, a reiteração dos
que vêm dirigindo amistosamente há mais de três
anos. A súmula, o resumo publicado, não justifica,
pelo menos não justifica, as advertências e as
insinuações do Presidente. Sabe-se que o FMI
aconselha o equilíbrio orçamentário. E não há
discrepância verbal na matéria, pois o próprio
govêrno afiança que a deseja sôbre tôdas as coisas,
porém abaixo de Brasília. E sabe-se que o Fundo
preconiza para a política cambial, orientação que
agora se proclama inconveniente, por prejudicial à
industrialização planejada. Urge dizer, exatamente,
quais os têrmos sugeridos nas conversações com os
técnicos que a própria nota oficial chama de
preliminares.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É natural
que as conversações em tôrno de matéria
dessa natureza sejam feitas em reserva. Acontece,
porém, que o próprio Senhor Presidente da
República veio de público declarar haver
interrompido as negociações com o Fundo
Monetário Internacional, sem explicar, no entanto, as
razões dêsse procedimento. Referiu-se apenas a
exigências e normas que os técnicos do FMI
pretenderam impor à Nação. Como V. Exa.
expõe, esperávamos fizesse o Sr. Juscelino Kubi-

tschek, no anunciado discurso, exposição clara,
franca, leal sôbre essas exigências enumerando-as e
explicando por que as considerava prejudiciais aos
interêsses nacionais. Justamente nesta parte as
notas oficiais anteriores, a oração do Deputado
Horácio Láfer e o último discurso do Presidente da
República são inteiramente omissos.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V.
Exa. Êsse exatamente o aspecto que procuro
ressaltar no meu discurso.
(Lendo):
É preciso afirmar, com tôdas as letras, se, não
sendo inéditos, novos, inesperados, já de outras
feitas, quando propostos, não foram por nós aceitos.
Há correspondência e documentação apresentáveis?
Êstes têrmos e conselhos não foram traçados nas
outras vêzes em que o govêrno Kubitschek bateu às
portas do FMI, para resolver dificuldades que eram
tão momentâneas, como as que hoje são assim
qualificadas, nas vêzes em que o Fundo, diante das
solicitações e afirmações do govêrno Kubitschek
concordou em que o Brasil retiras-se grossas
parcelas de sua cota capital, favorecendo, assim, o
empréstimo de bancos oficiais e privados norteamericanos?
Sobretudo, impõe-se ao Sr. Presidente
esclarecer com precisão se os conselhos dos
técnicos do Fundo colidem frontalmente com os
dos técnicos brasileiros e, inclusive, com os reclamos
de classes inteiras do Brasil e, ainda, com a
própria orientação do Govêrno brasileiro. O que se
sabe, porque escrito e divulgado, é que técnicos e
cientistas brasileiros de reputação e idoneidade
ilibadas sustentam a modificação da política
cambial exatamente no sentido esposado pelo
Fundo; ex-ministros da Fazenda a propugnam:
o Conselho Nacional de Economia expres-
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samente a perfilha; conferências e congressos de
classe a pedem; as revistas técnicas de maior
autoridade – Conjuntura Econômica" à frente –
demonstram sua necessidade; as classes agrícolas a
pleiteiam em têrmos que se aproximam da revolta. E,
senhores, o que é mais; a lei brasileira sôbre tarifas a
endossa, fixando-a como princípio, e o Plano de
Estabilização do Ministro Lucas Lopes, longe de
contrariá-la, também a sufraga, explícita e
implìcitamente. Esta é a verdade, como verdade é
que, desde o Ministro Gudin até a atual titular, a
tendência e a preocupação declaradas – e manifesta
em diversos atos positivos do Govêrno – se
harmonizam com ela.
Portanto, quando o Presidente da República
leva para os comícios suspeitas as advertências
sibilinas, com o fim de pedir dinheiro ao govêrno
americano – decantando a enormidade da confiança
que o Brasil tem de inspirar a quem quiser ser tido
como amigo – quando assim procede, o que faz ou
pretende, é desviar a atenção pública do naufrágio
de sua administração insensata para perturbá-la com
o golpe emocional de uma perseguição estrangeira.
E os comunistas que o aplaudem tiram logo a
conclusão de que devemos nos entregar aos
desvelos da Rússia e da China.
O Presidente esconde o desastre de sua
administração anárquica, enumerando as glórias
de suas metas. "O Oeste brasileiro já está
ocupado" – graças exclusivamente à Brasília,
afirma, esquecendo até que de conselhos e de
amizades, antes de Brasília, a tal ponto que já
deu um Presidente da República e está em vias
de dar outro. O Presidente canta suas façanhas,
para avançar que precisa mais do que de
conselhos e de amizades, nas relações externas,
afim de salvar o Brasil da insolvência. Es-

quece os déficites, que passam de 100 bilhões,
esquece as emissões, que nunca foram tão
vertiginosas, silencia sôbre a dívida pública flutuante
e os débitos ao Banco do Brasil. Não fala no custo
de vida, que mil vêzes prometeu conter e cada dia
mais se eleva, esmagando as classes assalariadas e
proletarizando as classes médias. Não fala na
exploração da lavoura, abandonada, no confisco
cambial que levanta o desespêro do nordeste e o
clamor da agricultura de São Paulo e Paraná, a cujo
preço se estimula uma industrialização acelerada e
desordenada, com benefícios fabulosos para alguns
grupos agraciados.
Todos os brasileiros querem a grandeza, o
desenvolvimento, a emancipação do Brasil. Apenas
por serem brasileiros, apenas por imperativo
rudimentar de patriotismo. Querem como o
Presidente diz querer, que o Brasil seja levado a
sério. Eles próprios precisam assim se considerar. E
almejam que o Presidente da República igualmente o
seja. Aspiram, desejam, anhelam um govêrno sério e
consciente, penetrado de suas responsabilidades e
devotado ao bem comum, bem comum presente,
atual e não sòmente em delírios de megalomania.
Um govêrno que obre para o futuro, sem abandonar
a administração pública ao desmantêlo, sem atirar as
finanças ao caos e os brasileiros nas inquietações
angustiosas de todos as agruras e incertezas.
Queremos aplaudir um Presidente que assim
proceda, embalados na esperança de que, se o não
temos, êle vem aí...
O atual, pretendendo ser muito vivo e
até imortalizar-se, pensa que descobriu a mais risonha,
grosseira e simplória das políticas: – faz obras e constrói
cidades emitindo dinheiro falso e resolve o problema
da balança comercial exportando advertências.
Parece ser tão inocente que nem desconfia
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que governar assim é fácil demais. Não haveria,
povos subdesenvolvidos, subnutridos, imersos na
ignorância e na miséria. Todo o problema, segundo
semelhante mentalidade, estaria em adquirir uma
máquina de imprimir dinheiro. A riqueza e a
felicidade nadariam num oceano de papel pintado. E
quando esta política de beatífica comodidade se
turva por "dificuldades momentâneas", desvia-se a
suspicácia da nação para a atmosfera passional das
susceptibilidades patrióticas, repelem-se conselhos
enfadonhos, da sabedoria nacional e universal,
reclama-se crédito externo e põe-se em jôgo a
amizade e a solidariedade continentais dentro de
advertências a que não se põe enderêço, nem se diz
aonde conduzem. Tudo com a solidariedade e o
aplauso do Sr. Luís Carlos Prestes embaixador da
Rússia.
Que nome tem tudo isso? (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Não há mais orador inscrito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, ouvi, com a maior atenção, o discurso do
eminente colega, Senador Mem de Sá que falou com
o brilho e paixão habituais.
Não responderei à parte técnica da oração
de S. Exa., referente à questão com o
Fundo Monetário Internacional, por não estar
habilitado com elementos para contrapor aos
argumentos expendidos pelo nobre representante
do Rio Grande da Sul. Devo, em primei__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ro lugar, entrar em contacto com as autoridades do
Ministério da Fazenda, para depois oferecer, desta
tribuna a contestação.
Quanto à parte política, porém, ou
seja a presença, em manifestação ao Sr.
Presidente da República, do Sr. Luís Carlos Prestes,
no
meio
da
massa
popular
que
ali
compareceu, posso desde já, fazer a defesa do
Chefe da Nação.
O Sr. Juscelino Kubitschek não convidou o Sr.
Luís Carlos Prestes para a manifestação diante do
Palácio do Catete.
O SR. MEM DE SÁ: – Era só o que faltava!
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmou V.
Exa., no seu discurso que o Sr. Luís Carlos Prestes
foi homenagear o Presidente. Como se o Chefe do
Executivo precisasse de apoio ou de homenagens do
Líder do Partido Comunista!
Em matéria de comunismo, falo de cátedra.
Os Anais do Senado registram que votei
pela cassação dos mandatos, logo que o
Partido Comunista foi fechado, durante o Govêrno
do General Eurico Gaspar Dutra em conseqüência
da chamada Lei Ivo d'Aquina. Votei tranqüilamente,
sem temer ameaças; e ainda hoje mantenho as
mesmas convicções contrárias àquela agremiação
política.
Combati-a na legalidade, quando o Sr. Luís
Carlos Prestes era Senador; e também na
ilegalidade a combato. Aliás, no meu Estado não
existe comunismo organizado; os comunistas nada
valem, no Maranhão.
Numa eleição a que compareceram mais de
duzentos mil eleitores, sequer fizeram êles um
Vereador no mais humilde e longínquo município do
Estado. Na Capital, também não temos o problema
do comunismo.
Sr. Presidente, convenhamos em que não
poderia o Sr. Juscelino Kubitschek da sacada do Pa-
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lácio do Catete, pedir títulos de identificação aos que
se encontravam na rua. Pode ser mesmo que o Sr.
Luís Carlos Prestes tivesse ido ao comício para uma
provocação. Deve, aliás, o nobre Senador Mem de
Sá saber que os elementos comunistas, sempre se
infiltram nas greves estudantis, como incitam os
quebra-quebras, com o intuito de criar dificuldades, à
Nação, ao Govêrno e a todos nós. É a técnica
comunista: e para conhecê-la não é necessário ter
integrado as fileiras do Partido, ser adepto do credo
vermelho, ou um inocente-útil. É a técnica, repito, do
comunismo internacional, porque não há comunismo
nacional. O Senhor Luís Carlos Prestes é comunista
internacional; obedece a Rússia, e merece, por isso,
a repulsa de todos os brasileiros.
Não estive presente ao comício porque meus
deveres me prenderam ao Senado. Também não fui
para êle convidado como aliás, nenhum Senador ou
Deputado, mesmo porque não houve convites.
Posso afirmar, no entanto, que o Sr. Luís
Carlos Prestes ali compareceu como penetra, para
deixar mal o Govêrno, o Sr. Presidente da República
e seus correligionários. A prova de que sua
provocação surtiu efeito, está no discurso do nobre
Senador Mem de Sá. Quando o líder vermelho ler,
nos jornais a notícia de que foi citado hoje, nesta
Casa ficará satisfeitíssimo pelo cartaz que lhe deu o
Senado e pela propaganda gratuita a que lhe rendeu
a provocação.
O Sr. Luís Carlos Prestes compareceu à
manifestação – repito – com êsse intuito: provocar,
deixar mal o Govêrno e os que o apóiam.
Todos sabemos que o Sr. Juscelino Kubitschek
não tem tendência para a esquerda; é católico
praticante, como eu; não nutre simpatia pelos
comunistas nem dêles quer apoio. Não pode, contudo,

impedir assistam os comunistas a seus discursos,
porquanto êsses elementos imiscuem-se em tôda parte,
nos meios estudantis, nas greves e quebra-quebras.
Basta, para tanto, u'a minoria atuante de três ou quatro
que, com a técnica habitual dirigem a massa conturbada.
No Maranhão, já ocorreram fatos semelhantes.
Três ou quatro comunistas provocaram uma greve e
puseram fogo nos bairros populares, para forçar uma
intervenção federal e pôr abaixo o Governador
Eugênio de Barros. Resistindo bravamente, aquêle
político consagrou-se perante a Nação como um dos
homens fortes que o Nordeste deu ao Brasil.
Defendeu S. Exa., com firmeza e autoridade, o seu
mandato contra uma intervenção espúria. O nobre
Senador João Villasbôas conhece bem o caso contra
o qual protestou, veementemente, alegando não
haver motivo para a intervenção solicitada desde que
não fôra deflagrada a guerra civil.
Faço a defesa do Sr. Presidente da República,
porque conheço a fundo êsses fatos.
Se amanhã prestarmos ao nobre Senador Mem
de Sá, uma homenagem à qual eu me solidarizaria...
O SR. MEM DE SÁ: – Mas o Sr. Luís Carlos
Prestes não.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...e, da
assistência, o Sr. Luís Carlos Prestes, acompanhado
por um grupo de comunistas, a aplaudir, poderemos
dizer que o líder vermelho também homenageia o
nosso Colega e, por isso, o apóia? Não! Seria mais
uma provocação!
Foi o que aconteceu na manifestação do
Palácio do Catete.
Quanto ao caso do Fundo Monetário
Internacional,
não
desejo
Sr.
Presidente,
aprofundar-me
nem
afundar-me
nessa
questão de fundo, porque não tenho os ele-
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mentos necessários para responder ao eminente
Colega, Senador Mem de Sá. (Muito bem; muito
bem, Palmas) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, quinto orador inscrito.
O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr.
Presidente, ocupei, por duas vêzes, a tribuna do
Senado nestes últimos dias propugnando por um
govêrno de união nacional, que, infelizmente, as
últimas notícias dão como pouco provável.
Julgo, contudo, oportuno, insistir no assunto,
sobretudo quanto ao apêlo que dirigi aos Deputados
e Senadores do P.S.D. de São Paulo, que
indiscutìvelmente,
assumirão
responsabilidade
imensa perante a Nação, se não alcançarmos um
govêrno de união nacional em tôrno de São Paulo,
que consulte aos altos interêsses da Nação na
presente conjuntura econômico-social e política.
Atravessamos fase de grandes dificuldades
que maiores se tornarão no período de transição que
atravessaremos logo após a interiorização da Capital
da República. É necessária boa coordenação de
todos os recursos humanos e materiais disponíveis
para compormos um govêrno capacitado não só de
corrigir os desacertos do regime republicano, que se
vêm acumulando ano após ano, mas, principalmente,
de dar uma arrancada impulsionando o progresso do
País, como um todo, como seqüência imediata à
transferência da Capital.
Aquêles
que
vivem
enquistados
no
litoral, nunca sofreram na própria carne as
agruras por que passa a maioria do povo
brasileiro
interiorizado;
aquêles
que
se
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ufanam de um território imensamente grande, sabem
que
o
devem
aos
brasileiros
corajosos,
aos portuguêses, aos mamelucos e aos africanos e
aos bandeirantes que penetraram pelo Brasil. É para
que desfrutemos dêsse imenso território que apelo
para o patriotismo de todos os brasileiros,
principalmente de São Paulo, no sentido de
que coloquem os interêsses nacionais acima dos
interêsses privados e mesmo partidários, e
encarem com decisão e obstinação a solução dêsse
problema nacional, de fortalecermos o poder
público federal em tôrno de um nome de São Paulo
há tantos anos ausente do Govêrno Federal;
sua presença neste momento, poderá constituir
como que o polarizador da política nacional,
no sentido do pronto aproveitamento em Brasília,
em 1960, dos parcos recursos humanos e
materiais de que dispõe o País para montar uma
nova e eficiente máquina administrativa. Avizinha-se
uma disputa que, em condições normais, seria
altamente
democrática
e
sem
maiores
conseqüências; mas o que cada um de nós sente é
que o vencedor do próximo pleito eleitoral
difìcilmente poderá governar bem. A divisão é quase
vertical para que se alcance a unidade
governamental que em 1960 será indispensável no
Planalto Central. As paixões dominarão e toldarão os
nossos horizontes e do entrechoque das várias
correntes surgirá um Govêrno desapoiado, cheio de
contradições e dificuldades quase intransponíveis,
como as que se antepõem ao do atual Presidente
Juscelino Kubitschek.
O que vemos, no Brasil, é a protelação
sucessiva de problemas básicos que precisam ser
encarados pelo Poder Público que infelizmente não
tem tido capacidade orgânica para equacioná-los e
solucioná-los, devidamente.

– 574 –
Esperar-se por um homem milagroso é ter
mentalidade de ditadura.
No nosso regime democrático, podemos
perfeitamente coordenar um govêrno de união
nacional para com os parcos elementos humanos de
que dispomos, termos no Planalto Central, um
primeiro Govêrno interiorizado, capaz de dar nova
orientação aos destinos do Brasil.
Estamos assistindo a uma corrida de primeiros
ministros em tôrno dos candidatos potenciais à
presidência da República. Cada qual deseja é ficar
na frente, para, amanhã, poder manobrar com o
futuro governante. Muitos dos ocupantes de cargos
públicos querem é a anarquia, governos
desprestigia-dos e fracos sem poder exercer
plenamente o mando.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Asseguro a
V. Exa. que pelo menos eu, que apóio decididamente
o Sr. Jânio Quadros, não pretendo ser ministro,
mesmo porque nunca tive a pretensão de ser síndico
de massa falida.
O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço o
aparte de V. Exa. Refiro-me à corrida aos
candidatos. O nobre colega há de me dar razão
quando afirmei que muitos políticos de projeção
estão no momento procurando adivinhar, com os
radares ligados quais personalidades brasileiras que
tem possibilidade de ser Presidente da República,
para cercá-los de todos os modos e assim cobrarem
bem caro o preço de sua solidariedade interesseira.
Nem em pensamento admitiria essa atitude da parte
de Vossa Excelência.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como Já
declarei pùblicamente que apoiarei o Sr. Jânio
Quadros, era preciso protestasse, para não entrar no
rol dos pretendentes a Ministérios.
O SR. COIMBRA BUENO: – Nem em
pensamento – repito – poderia incluir o nome de V.
Exa. numa tal generalização.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito
obrigado.
O SR. COIMBRA BUENO: – V. Exa. há de
convir que, é enorme o número de candidatos a 1º
Ministro neste País – os quais estão criando
situações quase, vexatórias para o regime, não
condizentes com a realidade e a democracia
brasileira; – cada vez que se cogita da escolha de
candidatos a Presidente da República procuram
fazer prevalecer nomes de suas preferências e
conveniências pessoais, desprezando as fórmulas
que condizem com as duras realidades e
dificuldades, que o poder público brasileiro, tem pela
sua frente.
Tais dificuldades foram acumuladas através
dos sucessivos desacertos republicanos e a custo
um homem só à frente do Govêrno poderá fazer o
milagre de resolvê-las tôdas.
Para que possamos iniciar nova vida neste
País e, realmente, construir uma nação como
devemos, é necessário que cada um sacrifique um
pouco os seus próprios interêsses, não só privados
como também partidários, no presente momento,
buscando um govêrno de união nacional, capaz de
somar os esforços de pessoal e recursos existentes.
Fiz, aqui, discursos em que procurei ressalvar
a pessoa não só do Sr. Jânio Quadros, como do
atual Governador Carvalho Pinto e mais candidatos
em potencial à Presidência da República.
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Não passa pela cabeça de nenhum homem
normal que os partidos fôssem consultar o Sr.
Carvalho Pinto, para colocá-lo na emergência de trair
seu amigo Jânio Quadros. É um total absurdo.
Para ëste assunto venho procurando atrair
a atenção da Bancada de São Paulo, porque
os paulistas têm sôbre si responsabilidade
imensa, neste momento. Não foram êles que
colocaram em liça a fórmula de um candidato de
união nacional, em tôrno de um paulista. Foram os
partidos e os homens dos outros Estados que o
fizeram. Estão portanto os paulistas absolutamente
livres de qualquer pecha de bairrismo, para atacar,
de rijo e de frente o problema; São Paulo tem o
dever de prestar serviços ao Brasil nesta emergência
e sobretudo a nós do interior, que fomos
desbravados pelos próprios paulistas de antanho e
assim deviam ter agora o seu pensamento e a ação
voltados para o Planalto Central brasileiro, para Mato
Grosso, para o Amazonas e para êsses imensos
territórios, onde a presença dos bandeirantes
constituiu o marco da nacionalidade.
No momento, os Srs. Representantes
Deputados e Senadores de São Paulo têm o dever
sagrado de encarar o problema e procurar dar-lhe
solução à base de São Paulo, para que possamos
tranqüilamente, enfrentar as dificuldades que vêm
sendo apontadas, na tribuna desta Casa, por todos
os Senadores, e que de resto preocupam no
momento todos os homens e mulheres do País, pois
em alguns casos deparamos com situações quase
alarmantes e sem solução – sequer equacionada.
Pergunto: poderemos enfrentar as dificuldades
do
presente
com
um
Govêrno
fracamente
constituído?
Poderemos
enfrentá-las numa situação caótica política, so-

cial e econômica enfim, na conjuntura que estamos
vivendo? – Parece-me que não. Os problemas
acumulam-se e o momento azado de enfrentá-los,
será ensejado pela Mudança da Capital, em 1960.
Chamei a atenção dos representantes de São
Paulo para o seguinte fato: com a saída eventual do
Sr. Carvalho Pinto do Govêrno do Estado, fica vaga
a curuì governamental, para ser disputada inclusive
pelo Sr. Jânio Quadros – porque nada impede seja
S. Exa. novamente candidato.
Sabemos, por inúmeras razões, que seria inútil
alinhar no momento que é muito melhor governar
São Paulo do que ser Presidente da República.
Assim, o que podemos esperar, com uma eventual
escolha de Carvalho Pinto, se é que o Sr. Jânio
Quadros ou mesmo outro nome paulista não virá a
ser o candidato de conciliação.
Assistiremos, então, a uma nova disputa
eleitoral em São Paulo, e provàvelmente os novos
candidatos serão, o Sr. Jânio Quadros de um lado, e
Ademar de Barros, de outro. Que mal há para êste
País, deixar-se que o eleitorado paulista decida por
sua alta recreação, quem deve governar S. Paulo, se
Jânio Quadros ou Adhemar de Barros?
De qualquer forma, desta solução de união
nacional não em tôrno de Jânio Quadros, que seria
mais natural, mas em tôrno do atual Governador,
poderá sem dúvida alguma resultar um govêrno
capaz de enfrentar as tremendas dificuldades que
vêm sendo apontadas à Nação – e que nem
apontadas precisam ser pois estão evidenciadas.
Mas, o certo é que não estão sendo
devidamente enfrentados, porque, realmente, o
poder
público
brasileiro
nos
qüinqüênios
republicanos não tem tido o necessário apoio, nem a
indispensável tranqüilidade para fazê-lo, como deve.
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É por isso, Sr. Presidente, que insisto nesses
assuntos, e o faço como homem que, há vinte anos,
luta no limite de suas fôrças por êsse ideal de
Brasília, como primeiro passo para aproveitarmos
nossos imensos recursos territoriais e humanos.
Ao chegarmos ao momento da transferência
do Govêrno, é justo que os homens públicos
dêste País volvam seus olhos para o Planalto
Central, e de lá, para três quartas partes, no
mínimo, do território nacional, até aqui sempre
abandonadas.
Não só essas três quartas partes do território
nacional, mas tôda a sua população têm o direito de
esperar um pouco de sacrifício dos homens atuais,
em prol das gerações futuras, e da assistência aos
que vivem desamparados neste País.
Sr. Presidente, renovo meu apêlo, de fé e
esperança nessa gente que representa São Paulo,
sobretudo na Câmara dos Deputados, e que tem o
dever de enfrentar o assunto e que pode ser
derrotada, mas lutando, e não como entreguistas
como agora estão sendo apontados pela Imprensa
mormente os membros do P.S.D. de São Paulo que
não devem e não podem na atual contigência buscar
candidato foca do seu Partido e de seu Estado. Se o
fôssem buscar entre os pessedistas, ainda haveria
justificativa, mas buscar fora do seu Partido, e contra
São Paulo, é solução que está longe de ser
aceitável.
São Paulo, como Estado mais rico da
Federação, para o qual têm sido canalizados em boa
hora os maiores recursos do País, tem neste
momento a obrigação de lutar no Iimite de suas
fôrças, para que uma fórmula paulista venha ao
encontro
dos
altos
interêsses
do
País,
permitindo assim ao grande Estado fazer muito pelos

demais irmãos da Federação.
Encerro, Sr. Presidente, minhas palavras com
a esperança de que os membros do P.S.P. nesta e
na outra Casa do Congresso tomem a peito êsse
problema, que está afeito, em primeiro lugar, aos
representantes de São Paulo no Parlamento
Nacional. (Muito bem; muito bem! Palmas).
O SR. PAULO FERNANDES: – Sr.
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Paulo Fernandes.
O SR. PAULO FERNANDES (para explicação
pessoal) (*): – Senhor Presidente, não tive aventura de
ouvir o início do discurso do nobre Senador Mem de Sá.
A defesa do Govêrno, iniciada nesta sessão
pelo nobre Senador Victorino Freire, ficará, sem
dúvida, a cargo da liderança da Maioria nesta Casa e
será feita oportunamente.
Verifiquei, entretanto, que o eminente
representante do Rio Grande do Sul fixou-se,
principalmente, no pressuposto de que as
informações prestadas pelo Sr. Presidente da
República, quando respondia às manifestações que
lhe levaram, na tarde de ontem ao Palácio do Catete,
foram incompletas.
Autor que fui de um requerimento de
convocação do Sr. Ministro da Fazenda, para que
em sessão secreta prestasse ao senado informações
sôbre o incidente entre as autoridades do Govêrno
brasileiro e as do Fundo Monetário Internacional,
julguei-me na obrigação de dar um esclarecimento
ao nobre Senador Mem de Sá. O requerimento
já aprovado pelo Senado – e o Senhor Ministro da
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Fazenda se aprestava a aqui comparecer – foi
posteriormente revogado por outro, também de
minha autoria, no qual eu argumentava, entre outras
coisas, que o esclarecimento prestado pelo Govêrno,
em "Nota" oficial amplamente divulgada, era
suficiente para o entendimento da questão.
O Senado da República, que aprovara
anteriormente o requerimento de convocação do
Senhor Ministro, aprovou também, meu segundo
requerimento. Vale dizer, considerou satisfatórias e
completas as declarações constantes da "Nota"
oficial distribuída pela Presidência da República.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. PAULO FERNANDES: – Com
satisfação.
O SR. MEM DE SÁ: – Não estava presente
quando se votou êsse segundo requerimento; se
estivesse teria votado contràriamente, porque se V.
Exa. se deu por satisfeito com as informações da
"Nota" e julgou prescindível a presença do Ministro, a
mim se me afigurava necessária. Muita coisa haveria
de indagar do eminente Sr. Ministro da Fazenda, que
não estava contida na "Nota". Eram precisamente, as
Perguntas que deixei no meu discurso e que espero
ver respondidas pelo Sr. Presidente da República, ou
por quem de direito.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao ilustre aparteante que o
nobre Senador Paulo Fernandes está falando em
explicação pessoal e, nesse caso não são permitidos
apartes.
O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa., Sr.
Presidente.
O
SR.
PAULO
FERNANDES:
–
Sr.
Presidente,
respondendo
ao
aparte
do
meu
nobre
colega,
diria

que lamento sinceramente não estivesse S. Exa.
presente quando foi votado o meu segundo
requerimento. Sabe, porém, S. Exa. que tendo o
Senado convocado o Sr. Ministro da Fazenda para
aqui comparecer, não poderia eu, únicamente, sentirme satisfeito pela "Nota" divulgada pela Presidência
da República, de vez que o Senado já aprovara o
meu primeiro requerimento.
Quanto ao segundo requerimento, o qual
dispensou a presença do Senhor Ministro da
Fazenda, quem se julgou devidamente informado
pelos têrmos da "Nota" governamental, não fui só eu,
mas todo o Senado, agora com a ressalva da
ausência do nobre Senador Mem de Sá.
Sr. Presidente, eram as declarações que
julguei de meu dever trazer ao conhecimento da
Casa, para dizer que, salvo o Senador Mem de Sá, o
Senado da República julgou-se devidamente
esclarecido com a "Nota" oficial divulgada pela
Presidência da República. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Primeiro Secretário
vai proceder à leitura de dois projetos de resolução.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 14, DE 1959
Exonera, a pedido, Christina Rose Marie
Joffily, do cargo de Taquígrafo, classe "N", do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Art. 1º É concedida exoneração, a pedido do
cargo de Taquígrafo, classe "N", do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, a Christine Rose
Marie Joffily.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação
A funcionária em questão prestou concurso
para preenchimento de vagas existentes na carreira
de Taquígrafo do Supremo Tribunal Federal,
logrando habilitação.
Chamada a apresentar-se àquele órgão a fim
de ser encaminhada a sua nomeação, a servidora
em tela deseja ser exonerada do cargo que ocupa
nesta Casa para atender melhor a seus interêsses
particulares o sistema funcional daquela Côrte.
Face ao exposto, a Comissão Diretora houve
por bem apresentar o presente projeto de resolução.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1959. –
Filinto Müller. – Cunha Mello. – Freitas Cavalcanti. –
Heribaldo Vieira.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 15, DE 1959
Nomeia Jorge Manoel Azevedo para o cargo
inicial da carreira de Taquígrafo do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.

"Diário do Congresso" de 30 de maio de 1957.
Omologado o concurso em 18 de junho de
1957, está ainda em plena vigência por ser de dois
anos o prazo estabelecido para sua validez.
Uma vez nomeado o sexto colocado,
Sr. Carlos Tôrres Pereira, em virtude da Resolução
8, de 12 de junho de 1959 (DCN. 13 de junho de
1959), ao sétimo classificado caberá a nomeação
seguinte.
Em face da situação acima demonstrada, a
Comissão Diretora houve por bem apresentar o
presente projeto de resolução.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1959. –
Filinto Mülher – Cunha Mello. – Freitas Cavalcante. –
Heribaldo Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Os projetos que
acabam de ser lidos são de autoria da Comissão
Diretora. Independem, portanto, de apoiamento. Vão
a imprimir e, oportunamente, serão incluídos em
Ordem do Dia.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Coimbra Bueno.
É lido e apoiado o seguinte:

O Senado Federal resolve:
REQUERIMENTO
Artigo único. É nomeado, nos têrmos da alínea "c"
Nº 179, DE 1959
nº 2, do art. 85 do Regimento Interno do Senado, para
exercer o cargo de Taquígrafo classe "N", do Quadro da
Nos têrmos do disposto no artigo 323, §
Secretaria do Senado Federal, Jorge Manoel Azevedo.
2º
do
Regimento
Interno,
requeiro
o desarquivamento do Projeto de Resolução
nº 24, de 1956, que dispõe sôbre a remessa de
Justificação
exemplares do "Diário do Congresso Nacional".
Objetiva o presente, o preenchimento de vaga Seção (II) às Câmaras Legislativas Estaduais e
existente na classe inicial da carreira de Taquígrafo Municipais.
desta Secretaria em virtude da exoneração de
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1959. –
Christina Rose Marie Joffily.
Coimbra Bueno.
O candidato logrou a sétima classificação
O SR. PRESIDENTE: – O presente
em concurso realizado por esta Secretaria requerimento será incluído, oportunamente, na
para o referido cargo, consoante publicação do Ordem do Dia.
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Passa-se à:

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA
ORDEM DO DIA

Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 16, de 1956, que modifica dispositivos do
Código do Processo Penal e dá outras providências
tendo Parecer Contrário sob nº 223, de 1959 da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao
Arquivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 16, DE 1956

Art. 1º Não será autuado em flagrante o
condutor de veículo que, logo após o acidente
socorrer a vítima ou se apresentar, imediatamente à
autoridade policial para comunicar a ocorrência.
Parágrafo único. Nos demais casos, havendo
prisão em flagrante é admissível fiança na forma
prevista no Código de Processo Penal.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. – (Pausa).
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a
sessão.
Designo para a de segunda-feira, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões

Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às quinze horas e
Modifica dispositivos do Código do Processo
quarenta e cinco minutos.
Penal e dá outras providências.

50ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 22 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.

acham-se

Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasíllo Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata:
O Senhor Segundo Suplente, servindo de
Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a
mesa, Expediente a ser lido.
Dou a palavra ao Senador João Villasbôas,
que falará como Líder da Minoria, nos têrmos do
dispositivo expresso do Regimento do Senado
Federal.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): –
Senhor
Presidente,
devia
eu
ter
trazido
ao
conhecimento
do
Senado,
na
última
sessão, «Nota» da União Democrática Nacional, diri__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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gida ao País, a respeito da situação política, financeira
e econômica do Brasil. Como a houvesse recebido já
encerrada a sessão, reservei-me para, na de hoje, dar
cumprimento a êsse dever.
A «Nota» é a seguinte:
«No momento em que se agravam as crises que
assolam o País, a UDN vem advertir a Nação.
Os índices falam por si: alta do custo de vida,
desemprêgo e empobrecimento cada vez maior nas
cidades e nos campos, ansiedade e desesperança. Já
não adianta sonegar aos Líderes da Oposição o acesso
à Televisão e ao Rádio, pois a verdade aparece em
cada lar; é preciso gastar cada vez mais para comprar
cada vez menos.
Não se limitando à crítica, a UDN tem sugerido,
na tribuna parlamentar e na Imprensa, medidas
construtivas que, se aceitas, teriam evitado a elevação
sem precedentes do meio circulante, a utilização de
recursos das autarquias para finalidades impróprias ou
irregulares, o aumento desmedido nos impostos, taxas
e contribuições de tôda ordem, tudo isto contribuindo
para a alta dos preços. O domínio da inflação faz-se
sentir em tôda a vida brasileira, inclusive na ordem
moral.
No entanto, nenhum Govêrno teve à sua
disposição tantos recursos.
No triênio 1956-58, as disponibilidades em
dólares somaram em média anual 1 bilhão e 120
milhões. De um saldo positivo de 159 milhões em 1956,
passamos para «deficits» de 315 e 307 milhões de
dólares, em 1957 e 1958. Resultou, no triênio, uma
perda líquida de 463 milhões. As nossas reservas em
ouro, depositadas no Banco Federal de Reserva,

que eram de 378 milhões de dólares quando se iniciou
o atual Govêrno, reduzem-se, hoje, a 120 milhões.
Em cruzeiros, também, os recursos foram
amplos. A receita pública, crescendo de ano a ano por
fôrça dos violentos aumentos tr butárlos, somam, nos
últimos quatro anos, 408 bilhões e 500 milhões de
cruzeiros.
Com os «deficits» verificados nesses exercícios
e o previsto para o ano corrente, o Govêrno mobilizou
mais de 511 bilhões de cruzeiros, fora 207 bilhões de
ágios e o que deteve ou obteve dos Institutos, da Caixa
Econômica e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico.
A UDN sempre sustentou que esses recursos
deviam ser aplicados também na política de contenção
do custo de vida, especialmente no fomento da
produção agrícola. Com a política adotada agravou-se
a queda do volume físico da produção, entre 1957 e
1958, em artigos essenciais como feijão, arroz, milho,
trigo e batata. O resultado é este: a média dos preços
(custo de vida, preços de atacado e custo de
construção) em 1955, foi de 265. Em janeiro dêste ano,
passou para 478; Em três anos, portanto, os preços
quase duplicaram.
O Govôrno gastou como nenhum outro as
disponibilidades em dólares. Ficou em descoberto em
quase meio bilhão de dólares no balanço de
pagamentos. Reduziu as reservas nacionais em ouro e
divisas depositadas no exterior, a pouco mais de
100 milhões, de dólares. Depreciou externamente
o cruzeiro em cerca de cem por cento. Emitiu
como nenhum outro Governo na Monarquia
e na República. Os seus «deficits» orçamentários
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são os maiores até hoje verificados; 132 bilhões de
cruzeiros em três anos.
E, apesar de todos os recursos financeiros
de que dispôs, não conseguiu estimular, nos
têrmos das solicitações do nosso desenvolvimento,
a atividade privada legitima e progressista. A
política de concentração do crédito para
empreendimentos
púbicos
vem
provocando
a retração dos financiamentos e aplicações
com iniciativas reprodutivas e criadoras de
riqueza.
Advertimos o Govêrno da necessidade
de ampliar e selecionar o crédito às atividades
econômicas, favorecendo o crédito rural efetivo
e amplo e o crédito industrial visando principalmente
às
indústrias
pioneiras
ou
emancipadoras,
para
assegurar
o
verdadeiro
progresso
econômico.
A má orientação dada ao problema agravou
a pobreza do brasileiro. Caiu o salário real
e o subconsumo se manifesta nos mercados.
Tudo isso criou a situação atual, cuja
sobrevivência depende do êxito da demagogia e do
desencadeamento de emoções por meio de
artifícios, como no caso do Fundo Monetário
Internacional, para cobrir os erros da política
econômica e financeira oficial.
Não é possível calar por mais tempo
essa realidade, pois não convence o pretexto de que
se está sacrificando o povo para construir o seu
futuro. Nem o povo nem as suas instituições
suportam o pêso dessa política, que é preciso
retificar enquanto é tempo. Êste o sentido e a
inspiração patriótica dêste pronunciamento oficial da
UDN.
A UDN quer o País próspero e o
regime fortalecido e não será agravando o
mal-estar
do
povo
que
se
conquista-

rão os objetivos do nosso destino democrático, de que
dependem o Govêrno e a Oposição.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos,
primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS ( l ê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente. Está tudo preparado
para o Ministro da Fazenda assinar o ato sôbre o
funcionamento das sociedades de crédito, financiamento
ou investimentos,
Os interessados nessa regulamentação cuidaram,
com carinho, da preparação psicológica da opinião
pública, através de amplos comentários de imprensa.
Tiveram até o cuidado de suprimir os anúncios que
mostravam as vantagens do negócio, com juros
garantidos de 3 por cento ao mês e mais a participação
nos lucros da emprêsa. Desde que os jornais
começaram a publicar comentários favoráveis à
existência dessas organizações, desapareceram
aquêles anúncios de agiotagem lidos, por mim, da
tribuna do Senado,
Não resta mais dúvida de que essas emprêsas
levarão a melhor. Continuarão o seu trabalho de
guitarras inflacionistas. O Govêrno da República
confirmará que a meta principal do Presidente Juscelino
Kubitschek é a da desvalorização do dinheiro. Com isso,
os pobres ficarão mais pobres e os ricos se
empaturrarão cada vez mais, sem se preocuparem que
poderão arrebentar-se; conforme aconteceu com os
Carreteiros de Niterói.
Impressiona, neste capitulo das emprêsas
de créditos, financiamentos ou investimentos, a
desenvoltura com que os órgãos fazendários
invadem área privativa do Congresso Nacional. O
ato preparado para assinatura do Ministro da Fa-
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zenda chamar-se-á Portaria Ministerial, mas, na
realidade o seu conteúdo é de verdadeira lei.
Vejamos os seus capítulos: O primeiro dispõe
sôbre a constituição dessas organizações; o
segundo sôbre a organização e funcionamento; o
terceiro regulamenta as operações; o quarto capítulo
dispõe sôbre penalidades; o quinto sôbre a
fiscalização e o sexto e último diz respeito às
disposições gerais e transitórias.
Trata-se de autêntica lei sob o disfarce de uma
regulamentação de leis anteriormente promulgadas.
Convém frisar que, segundo os autores do
projeto, trata-se de regulamentar duas leis do tempo
da Ditadura, ou melhor, dois decretos-lei.
O Congresso Nacional, consciente da sua
imensa responsabilidade, estuda, alguns anos,
proposições relativas às alterações no nosso sistema
bancário. Pendentes de decisão legislativa temos os
projetos sôbre Banco Central, Banco de Reservas,
Banco Rural e outros organismos da mesma
natureza. Passível ou não de críticas, o fato é que os
parlamentares evitam precipitação nesse setor.
Enquanto isso, os órgãos fazendários pretendem
legalizar a vida de emprêsas, cuja natureza das
funções e tipos de operações que praticam, integram
o sistema de crédito e atuam paralelamente às
organizações bancárias, ou melhor, concorrem, com
largas vantagens, com os bancos.
Trata-se, aliás, de concorrência desleal e
perigosíssima. Basta o fato da lei estabelecer juros
máximos dentro dos quais os bancos podem operar,
enquanto o ato anunciado e cuja assinatura
ministerial é esperada dentro de horas, não
obrigará essas emprêsas de crédito, financiamentos
ou investimentos a limitação alguma de cobrança de
juros, Ficarão à vontade para o exercício
livre de uma vergonhosa agiotagem legalizada.

Fora da lei, na clandestinidade, essas organizações
anunciam negócios a juros de usura. Amparadas por
lei, ou melhor, pela Portaria Ministerial, poder-se-á
avaliar a anarquia a que chegará o nosso sistema de
crédito.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Ex.ª um aparte ?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não
compreendo como se possa estabelecer essa
agiotagem legalizada, oficializada, com a limitação dos
juros, estipulada em leis vigentes. Ninguém pode
cobrar juros superiores a 1% ao ano, sob pena de
infringir a Lei de Usura.
O SR. LINO DE MATTOS: – O aparte do nobre
Senador João Villasbôas é muito oportuno. Tenho em
mãos o último anúncio publicado em um dos jornais
desta Capital por uma dessas companhias, no qual,
bem claro, em letras brancas sôbre fundo negro, diz:
«Juros mensais garantidos, com pagamento adiantado
de 2%. Os esclarecimentos que se seguem são, mais
ou menos, desta ordem: «aplicando neste negócio
cinqüenta mil cruzeiros, V. Sª terá, garantidos, juros
mensais de 2%, e, com a participação nos lucros,
depois de 10 anos, conseguirá transformar tal
Importância em três milhões de cruzeiros». Adiante,
após a denominação da emprêsa, vem a especificação
de que se trata de «organização devidamente
registrada na SUMOC.
Eis porque digo, no meu discurso, que se trata
de cobrança de juros por processo de agiotagem
devidamente regulamentado, não por lei mas por meio
de portaria ministerial,
Estou, portanto, combatendo a portaria
ministerial em forma de projeto, porque entendo que a
apresentação de projeto de lei é da alçada do
Legislativo.
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O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente.
O SR. LINO DE MATTOS: – Em tais condições,
não é possível que um órgão do Executivo, sem
atribuição legislativa, ofereça à consideração do
Ministro da Fazenda, texto que constitui verdadeira lei,
constante – já o disse há pouco – de meia dúzia de
capítulos, nos quais se articula a forma de constituição
das
sociedades
de
investimentos,
sistema
de fiscalização, de como vão operar, penas a
que estão sujeitas e, finalmente, para dar tôdas as
características de Iei, disposições gerais e transitórias.
Semelhante fato representa, pura e simplesmente,
invasão de atribuições privativas do Congresso
Nacional,
Basta ter-se presente que, entre as
proposições em tramitação no Legislativo, estão
as que se referem á criação do Banco Central, do
Banco de Reserva, do Banco Rural, enfim,
várias outras organizações que objetivam alterar
nosso
sistema
de
crédito,
nosso
sistema
bancário.
Como se pode compreender que antes de o
Legislativo se manifestar sôbre providência dessa
ordem e dessa importância, promulgue o Sr. Ministro
da Fazenda, por um ato executivo, lei cuja feitura não é
do Congresso?
SR. MEM DE SÁ: – V . Ex.ª dá licença para
um aparte?
SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o aparte.
SR. MEM DE SÁ: – É rasgar a Constituição,
é fechar o Congresso. A SUMOC já era
senhora
soberana
exclusiva
da
matéria
cambial do País, O Governo já emite contra a
Constituição, sem autorização legislativa. Agora
passa também a legislar sôbre matéria de crédito.
Implica, simplesmente repito, rasgar a Constituição e
fechar o Congresso Nacional.

O SR. LINO DE MATTOS: – Por assim
entender, tomo atitude de reação.
O Sr. Presidente Juscelino Kubitschek se está,
realmente, no propósito de pôr paradeiro à
desvalorização do nosso dinheiro, precisa, com a
máxima urgência, avocar o estudo dessa matéria.
Não é possível – não posso compreender – que
órgãos fazendários regulem, através de portarias ou
de instruções, a vida de organismos cujo objetivo ao
invadir nosso sistema de crédito, é ampliar ainda mais
o regime inflacionista em que vivemos. Depende,
portanto, do Chefe da Nação o evitar que isso
aconteça. Do contrário somos levados a acreditar que
entre as «Metas» do Sr. Juscelino Kubitschek se inclui
aquela cujo objetivo é desvalorizar nossa moeda,
desvalorização essa muito a gôsto dos que têm
grandes fortunas, principalmente em bens imóveis,
pois quanto mais se deprecia o cruzeiro mais aumenta
o valor dêsse patrimônio.
Não acredito seja essa a preocupação do
Chefe do Executivo Federal. Em todo caso,
aguardemos o que acontecerá nos próximos dias com
o projeto de portaria ministerial regulamentando a vida
das organizações de crédito, financiamento ou
investimentos, projeto de portaria que, conforme
afirmei de início, é uma verdadeira lei invadindo seara
alheia, isto é, atribuição do Congresso Nacional.
Senhor Presidente, passo a outro assunto.
Soube, através do noticiário da Imprensa, que
na última quinta-feira, o Senhor Presidente da
COFAP, Coronel Frederico Mindello, visitou o Senado
e pretendeu falar-me a propósito de discurso que
pronunciei, no qual figurava comentário meu sôbre a
compra, pela referida autarquia, de feijão, milho e
farinha. Não me encontrava na Casa à hora
em que aquêle ilustre patrício aqui estêve.
Verifiquei, entretanto, pelas suas declarações
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que S. Sª põe à nossa disposição a contabilidade da
COFAP, para o exame que quisermos fazer. Declaro,
nesta oportunidade, desnecessário o referido exame.
Afirmei que no dia 18 de setembro do ano passado, a
COFAP comprou certo número de sacas de feijão ao
preço unitário de setecentos e cinqüenta cruzeiros.
Exibi ao Senado exemplar do Boletim da Bôlsa de
Cereais de São Paulo, do mesmo dia, contendo a
cotação de quinhentos e oitenta cruzeiros para a saca
de feijão roxinho, qualidade do que fôra comprado pela
COFAP.. Chamei a atenção igualmente para as
compras feitas por êsse órgão nos dias 18, 19, 20, 21,
22 e 23 de setembro, para dizer então, que havia
comprado cêrca de duzentas e oitenta mil sacas, entre
feijão, milho e farinha, por preços superiores àqueles
da cotação da Bõlsa, que representavam um total da
ordem de onze milhões de cruzeiros.
Tudo muito simples e tudo muito fácil de ser
explicado pelo Presidente da COFAP. Basta que S. Sª
verifique nos registros dessa organização os preços
pagos, naqueles dias, pelas mercadorias por mim
mencionadas, e os torne públicos. Teremos, ai, a
resposta. Não há necessidade de exame <<anloco».
Na hipótese de serem as informações contrárias às
minhas afirmações, restar-me-á o direito, se assim me
parecer necessário, de ir à. COFAP e verificar sua
validade ou não.
Jamais, por intenção, omissão ou o que o valha,
levantaria suspeita contra o responsável pela COFAP,
admitindo que S. Sª viesse a publicar informações
inverídicas, no que não posso acreditar, mesmo porque
essas informações terão de ser extraídas dos
documentos que lá existem.
Repito, então, minhas informações: no dia 18 de
setembro do ano passado, a COFAP comprou feijão
roxinho a setecentos e cinqüenta cruzeiros a saca.

SR. VICTORINO FREIRE: – E é barato.
SR.
LINO
DE
MATTOS:
–
Nesse
mesmo dia, conforme registro no Boletim
da Bôlsa de Cereais de são Paulo, o artigo
era cotado e vendido a quinhentos e oitenta
cruzeiros.
No período de 18 a 23 do mesmo mês, foram
compradas duzentas e oitenta mil sacas, entre feijão,
milho e farinha, cujos preços, no total; atingiram cérca
de onze milhões de cruzeiros a mais do que foi
negociado no referido mercado.
Tem aí o Coronel Mindello os dados para sua
orientação, a fim de prestar as informações que lhe
parecerem convenientes.
SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.ª
um aparte ?
SR. LINO DE MATTOS: – Com muito prazer.
SR. VICTORINO FREIRE: – Estou certo de
que o Coronel Frederico Mindello prestará a V. Ex.ª as
informações solicitadas. Conheço-o bem; é homem
correto, sempre cuidadoso e exato nas suas
declarações. O Senador Pedro Ludovico, aliás, informa
que esse preço foi até muito baixo.
SR. PEDRO LUDOVICO: – Atualmente o
feijão está custando quase o dôbro.
SR. JOÃO VILLAS BÔAS: – A questão
não é de ser baixo ou alto; o caso é que o art'go cotado
na praça, vendido e negociado por quinhentos e oitenta
cruzeiros, foi, na mesma data, adquirido pela COFAP
por setecentos e cinqüenta.
SR. PEDRO LUDOVICO: – Há explicação: a
cotação do feijão está subindo vertiginosamente, de
semana para semana.
SR. JOÃO VILLAS BÔAS: – O Senador
Lino de Mattos deu-nos a cotação do dia; e a compra
da COFAP verificou-se no mesmo dia.
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O SR, VICTORINO FREIRE: – Uma
repartição pública não é casa comercial. A casa
comercial compra e paga imediatamente o art'go
adquirido, enquanto que uma repartição - é o caso
da COFAP – está sujeita à burocracia, A
mercadoria bem pode ter sido comprada
anteriormente à data da contensão decretada,
Aguardemos, porém, os esclarecimentos do
Coronel Mindello, que, estou certo, exp]icará
convenientemente o caso.
O SR. LINO DE MATTOS: – Quero deixar
claro que essas informações foram por mim
prestadas à guisa de argumentação para o ponto de
vista que defendo; isto é, da inutilidade da existência
da COFAP como órgão controlador de preços.
Procuro mostrar que esse organismo funciona
contràriamente ao fim para que foi criado – que seria
o de provocar a baixa dos preços; pois o que faz é
provocar a alta.
Menc'onei o caso do feijão, corno poderia têlo feito com a carne ou qualquer outro produto. Se
a COFAP não consegue atingir o seu objetivo,
parece-me que o Congresso Nacional não deveria
permitr o seu funcionamento e sim transformá-la
numa entidade mais útil à realidade. Neste
particular, o nobre Senador Pedro Ludovico está
cheio de razões. O feijão hoje está, realmente,
muito mais caro do que em 18 de setembro do ano
passado.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Duas ou três
vezes mais.
O SR. LINO DE MATTOS: – Aquele tempo,
custava quinhentos e oitenta cruzeiros a saca;
hoje, está na casa dos dois mil e quinhentos
cruzeiros e segundo estou informado, dentro de
algumas semanas, possivelmente dentro de um
mês, esse preço se elevará e pagaremos o feijão
a três mil cruzeiros a saca.

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Porque
há falta do produto.
O SR. LINO DE MATTOS: – No varejo já
estamos pagando de trinta e cinco a trinta e sete
cruzeiros o quilo, Nos próximos dias talvez
paguemos quarenta e, no mês de agôsto, cinqüenta,
Ainda ontem, soube, casualmente, por um dos
Diretores da Bôlsa de Cerais de São Paulo, que nlio
existe feijão. Disse-me o informante, com a
responsabilidade do pôsto que exerce, que vai
acontecer com êsse produto o que já aconteceu com
outros, vamos importar feijão do estrangeiro, para
muita vergonha nossa, de brasileiros que temos no
feijão o alimento básico fundamental de nossa gente,
cereal sempre cultivado com muita facilidade pelos
lavradores.
Reafirmando, Senhor Presidente quanto disse
de inicio, o Coronel Frederico Mindello não precisa
preocupar-se muito. Certamente sua presença no
Senado da República é motivo de satisfação para
nós; é honraria que agradecemos, mas o ilustre
Coronel pode publicar os dados referentes às minhas
informações e em função do que fôr publicado
voltarei ou não à tribuna. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
O SR. FERNANDO CORRÊA: -- Sr.
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal,
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para
explicação pessoal o nobre Senador Fernando
Corrêa.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – (Lê o seguinte
discurso) – Senhor Presidente, surpreendido por
noticias de vários jornais, alguns dos quais, como o
«Diário de Notic'as», em que o titulo da
publicação distorce completamente o texto do
editorial, sôbre a venda de terras devolutas de Mato
Grosso durante o meu Govêrno do Estado, venho
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mais uma vez prestar os esclarecimentos
necessários e devidos sôbre o assunto.
Diante da impossibilidade técnica e financeira
que tinha o Governo, com a arrecadação apenas de
57 milhões no seu primeiro exercício; de promover
por si só a colonização das terras devolutas, que
estavam sendo malbaratadas, pela compra
indiscrminada dos espertos, que pagavam por elas e
das melhores apenas 10 cruzeiros por hectare ao
Estado, conforme mandava a lei, e que depois
vendiam as mesmas, com enorme lucro aos
interessados de São Paulo, Minas, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande, com grande prejuízo para os
pequenos agricultores destes Estados, que queriam
realmente trabalhar a terra, meeiros e assalariados
nas grandes lavouras destes Estados, que t;nharn
feito suas pequenas economias e desejavam vir
trabalhar no que <<é seu» em Mato Grosso, e que
eram impossibilitados de adquirir glebas no
complicado da burocracia; resolvi ao lado da
Colonização promovida pelo Estado. dentro de suas
possibilidades, a ,Colonização através das empresas
particulares que se enquadrassem dentro das
normas exigidas pelo Estado.
Assim, o Estado tratou de medir, dividir e
distribuir as glebas de Rondonópolis, Naboreiro,
Mutum e outras, já que algumas reservas de terras
para Colon'zação tinham sido vendidas para
terceiros, como tôda a área reservada de «Finca a
faca» com decreto de reserva de colonização
publicado.
A colônia de Dourados; cujos serviços
técnicos estão entregues ao Governo Federal,
também tratou de demarcar parte de seus lotes,
numa área de 300.000 hectares e eu mesmo
distribui nela, aos Colonos, cerca de 2.000
lotes inteiramente gratuitos aos ocupantes. Assim,
o meu Governo entregou cerca de 3.000 lotes
aos ocupantes trabalhadores rura's, que se
tornaram proprietários de suas glebas, fixando-

os definitivamente na terra, numa antecipação da
nossa reforma agrária.
O Estado não estava porém habil.tado, nem
técnica e nem financeiramente, dentro do acanhado
de seus recursos, para resolver por si só caso de
tamanha envergadura.
E tivemos, por isso, de recorrer à
colonização através de emprêsas particulares.
Essas emprêsas ou companhias de colonização,
tinham ou têm os seus contratos registrados no
Tribunal de Contas do Estado, que lhe examina
pormenorizadamente
as cláusulas, registrando
depois o contrato e que é ass.nado entre as
Companhias e a Comissão de Planejamento da
Produção do Estado.
Essas empresas de Colonização não podem
dar títulos de terras, pois elas não os possuem. Elas
apenas são as intermediárias, as corretoras do
empreendimento. Depois de preenchidas pelo colono
as cláusulas contratuais com a Companhia
Colonizadora, ela certifica ao Estado o cumprimento
contrato, e então o Estado emite o titulo de posse
definitivo diretamente ao colono. As companhias de
colonização apenas assinaram com o Estado um
contrato de «locação de serviço», trazendo e fixando
os colonos na gleba, como simples agentes do
serviço.
O lucro destas emprêsas estava naturalmente
na diferença do preço pelo qual elas vendiam a gleba
e o preço que o Estado cobrava. Mas esses preços
eram absolutamente controlados pelo Estado através
das cláusulas contratuais assinadas pela Comissão
de Planejamento e nunca podiam ser superior a 100
cruze'ros, no lote medido e demarcado e vendido a
prestações, o que era impedido, por lei, o
Estado lazer diretamente. O tamanho também
dos lotes a serem vendidos era controlado pela
Comissão de Planejamento. Eles não podiam ser
maior de 2.000 hectares quando a gleba era de
campo; imprópria portanto para lavoura e dc
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100 e 200 hectares quando a terra era fértil e de
mata. Por que então a diferença do tamanho dos
lotes destas Companhias e daqueles que o Estado
distribu:u, que eram de cérca de 50 hectares cada ?
Devido à distância dos centros de população em que
ambos estavam situados. As glebas das
Companhias estão quase tôdas localizadas a mais
de 500 quilômetros da Capital, que é, não há dúvida
nenhuma, o último centro de abastecimento no Norte
do Estado, onde tôdas essas glebas estão situadas.
Isto não esqueçendo que a Constituição permite a
venda de lotes até 10.000 hectares e as glebas da
Colonização eram de tamanho cinco vêzes menor,
as maiores. As Companhias Colonizadoras além
da divisão da sua área de concessão, nunca maior
que 200.000 hectares, depois de convenientemente
medida e demarcada, aprovada a sua área na
Repartição de Terras do Estado, se obrigava;
dentro de prazo razoáveI, a construir estradas,
pontes, balsas, escolas, que tinham que manter
com professôres, oficinas mecânicas, serraria,
olaria, centro hospitalar etc. O maior lucro, e penso,
que o mais razoável, das Companhias, seria na
venda dos lotes urbanos, pois cada uma delas era
obrigada pelo contrato, a formar um centro de
população que seria um núcleo de futura cidade,
onde estariam localizadas as benfeitorias acima
citadas.
O não cumprimento das cláusulas contratuais
dentro do prazo de cinco anos, a gleba tornaria
novamente ao domínio do Estado.
Esta a verdade sôbre o empreendimento
da Colonização em meu Estado, durante o
meu Govêrno, e não cheguei a assinar mais de
uns cinqüenta títulos a colonos local'zados
em uma única Companhia, pois as outras,
por falta material de tempo, não chegaram
a levar nenhum negócio a têrmo. Hoje
parece-me, tôdas ou quase tôdas as Companhias
desistiram de seu intento, dada a orientação di-

ferente do atual Govêrno e a campanha que contra
elas vem movendo, mal informada, parte da
imprensa dos grandes centros, como o foi no meu
caso pessoal, Há, também, interêsses contrariados,
de que talvez me ocupe noutra ocasião, preterindo a
justa aquisição das terras, pelos pequenos
proprietários, numa antecipação da sonhada e
necessária Reforma Agrária. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Mourão
Vieira, segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – ((*) – Sr.
Presidente, cumpro obrigação que cons'dero
elementar dever do parlamentar, lendo, para que
conste dos Anais, carta que recebi do Sr. J. J.
Juvenal R. Agres, Chefe do Gabinete, do Sr.
Presidente do Instituto Brasileiro do Café, a respeito
de discurso que aqui pronunciei, sexta-feira última.
Dentro de meu conceito de ética, devo dar á
resposta ao Dr. Renato Costa Lima, ênfase
semelhante aos comentar:os que teci em torno da
crise do café no Amazonas e do que considerei
culpabilidade daquela autarquia,
A carta é a seguinte:
Exmo. Sr.
Senador Mourâo Vieira,
Senado Federal,
Nesta.
1. Antes de embarcar hoje para Brasília, o Sr.
Presidente deste Instituto, Dr. Renato da Costa;
recomendou-me enviar, por carta, informações a V.
Ex.ª sôbre os fornecimentos de café para o
consumo do Estado do Amazonas, tendo em vista o
discurso que V. Ex.a pronunciou ontem no Senado
Federal.
2.
O
Amazonas
consome,
anualmente,
cêrca
de
31
mil
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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sacas de café, segundo as últimas estatísticas
levantadas na praça pelo nosso representante.
As quantidades já enviadas por êsse Instituto,
no corrente ano, sem considerar a possibilidade
da existência de estoque em Manaus e demais
centros populacionais do Amazonas, totalizam
20 mil sacas assim discriminadas: 2 mil
sacas distribuídas em Manaus até 12 de fevereiro;
2 mil sacas distribuídas em 20 do mesmo mês; 2
mil sacas distribuídas em 8 de abril; 6 mil
sacas distribuídas em 10 de abril e 8 mil sacas
que deverão seguir de Belém, com destino
a Manaus, pelo «Rio Piabanha», no dia 23 do
corrente.
3 .Devo acrescentar que mais 10 mil sacas
estão seguindo hoje, do Rio de Janeiro, pelo «Rio
Gurupi». Totalizaremos, assim, 30 mil sacas
suficientes para atender ao consumo de quase um
ano daquele Estado.
4. Maiores quantidades não foram remetidas
antes, exclusivamente pelas dificuldades de
obtenção de praça. Para obviar tal inconveniente, a
Administração desta Autarquia autorizou o
fretamento de um navio, devendo seguir
pròximamente para o Norte do País 100 mil sacas
pelo «Lóide Uruguai», parte das quais também se
destinará ao consumo do Amazonas.
5. Tôdas as providências estão sendo
tomadas para transferir para o Norte um
substancial estoque de café, de modo a garantir a
regularidade do suprimento dos seus mercados,
cuja demanda tende a crescer, por fôrça
da campanha que o I.B.C. está promovendo
para aumentar o consumo interno, não só
pelo
fornecimento
de
um
produto
de
qualidade assegurada, como pela sensível redução
dos preços.

6. Por fim, esclareço a V. Ex.ª que a remessa
de 332 sacas, por via aérea, teve como objetivo
atender às necessidades da praça de Manaus, até a
chegada do «Rio Piabanhas».
7. Com as 30 mil sacas cujo embarque foi
providenciado e mais a cota que será enviada ao
Amazonas da partida de 100 mil sacas acima
referida,
o
mercado
amazonense
ficará
suficientemente suprido, inclusive para atender ao
aumento de consumo.
8. Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex.ª
os cumprimentos do Sr, Presidente, Doutor Renato
da Costa Lima, e os meus próprios. As.) J. J. Juvenal
R. Ayres, Chefe de Gabinete».
O interessante é que estou servindo de veículo
à propaganda do café, já que o próprio Presidente do
I.B.C. declara, através de oficio assinado pelo seu
Chefe de Gabinete, que o aumento de consumo
interno não foi apenas pelo fornecimento de produto
de qualidade assegurada, como pela sensível
redução dos preços. Patriòticamente, portanto,
auxilio o Dr. Renato da Costa Lima a incrementar o
consumo da rubiácea,
Sr. Presidente, além de elementar dever de
responder, com a mesma ênfase por mim imprimida
aos comentários que teci sôbre o assunto à carta
que acabo de ler, desejo colocar os fatos nos seus
devidos têrmos.
Por exemplo: estamos de acôrdo, eu e o
I.B.C., em que o consumo de café do Amazonas é de
trinta e uma mil sacas, mas o que seguiu, realmente,
para o Amazonas, até agora, foram duas mil sacas,
até 12 de fevereiro; duas mil, a 20 de fevereiro; duas
mil, a 8 de abril; seis mil, a 10 de abril, totalizando
doze mil sacas de café, no primeiro semestre, uma
vez que nos meses de maio e junho nada foi
remetido para aquêle Estado.
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Se o próprio Instituto Brasileiro do Café, pelo
levantamento estatístico que fêz, considera que o
consumo anual é de trinta e uma mil sacas,
precisaríamos de quinze mil e quinhentas sacas, por
semestre; entretanto, só seguiram doze mil sacas.
Faltaram três mil e quinhentas sacas.
Se o Estado consome trinta e uma mil sacas
por ano, por mês consumirá duas mil, quinhentas e
oitenta e três sacas.
Faltam-nos, pois, três mil e quinhentas sacas,
o que produziu crise que durou cêrca de dois meses,
pois durante êsse período o Amazonas não recebeu
café.
Acredito, desejo, almejo que, daqui por diante,
com as medidas adotadas pelo Dr. Renato Costa
Lima, ilustre Presidente do Instituto Brasileiro do
Café, êsse produto não venha a faltar, porque é
preciso ficar bem claro que faltou, e faltou porque
não foi. Precisamos quinze mil e quinhentas sacas;
só foram, doze mil. Daí o deficit.
Fico muito satisfeito com as promessas para o
futuro, mas devo também explicar que as oito mil
sacas seguiram pelo «Rio Piabanha» para Belém;
daí serão recambiadas para Manaus, o que só será
efetivado amanhã, quando o navio sair de Belém
para Manaus. Calculamos que essa viagem leve,
pelo menos, seis dias, de maneira que a crise
permanecerá por êsses dias.
Quanto ao «Rio Gurupi» que, diz o ofício,
levará dez mil sacas, saiu, no dia 19, do Rio de
Janeiro, rumo a Manaus. Calculamos sua vagem
pelo menos, vinte e cinco dias.
É portanto, uni café a vir, a ir para Manaus, a
chegar, mas dentro dos vinte e cinco dias.
Quanto às cem mil sacas pelo «Lóide
Uruguaia é promessa mais remota, porque vai ser
feito, no Pará, um depósito central. O «Rio Uruguaia
levará então as cem mil sacas para Belém, que, de
lá, serão distribuídas para o Amazonas e os
Territórios.

Agradecendo as informações do Presidente do
Instituto Brasileiro do Café, desejo que o Senado e o
povo, de maneira geral, verifiquem que não fomos,
de forma alguma, levianos quando afirmamos que,
no Amazonas, houve uma crise, que anda perdura.
O SR. VIVALDO LIMA: – Verifica V. Ex.ª que
houve apenas coincidência entre o clamor, em face
da falta de café, e essas providências do Instituto
Brasileiro do Café.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Tenho a
impressão de que V Ex.ª. tocou o assunto no seu
ponto vital. As providências do Presidente do I.B.C.
estão
sendo
tomadas
depois
do
clamor
popular, clamor que se fez sentir desta tribuna, por
intermédio dos seus representantes pela Câmara
Estadual, pela Câmara Federal e pelo próprio
Govêrno do Estado.
Dessa forma, Senhor Presidente, dou por
muito bem aplicado o tempo que aqui gastei na
defesa dêsse problema, por muito justa a natural
insatisfação do povo amazonense; e levo meus
louvores ao Presidente do Instituto Brasileiro do Café
se, na realidade, cumprir aquilo que diz na sua carta,
(Muito bem ! Muito bem !)
SR. PRESIDENTE: –Tem a palavra o nobre
Senador Mem de Sá, orador inscrito.
SR. MEM DE SÁ (*): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, ocupo brevemente a atenção
da Casa, para que não se deixe de ouvir, também
nesta Casa, uma voz de protesto contra recente
providência do Govêrno, cerceando, uma vez mais,
de forma mais grave e brutal, a liberdade de
pensamento pelo rádio e pela televisão. Refiro-me,
como já perceberam os eminentes colegas, à
recente proibição de um programa de televisão
dirigido pelo conhecido, ilustre e probo jornalista
Hélio Fernandes.
_________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exª
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.
O SR. AFONSO ARINOS: – Associo-me, com
muito calor e emoção, às palavras com que V. Exª
verbera o procedimento inqualificável do Govêrno, no
que toca a supressão da liberdade de pensamento,
como V. Exª bem acentua, quanto à atividade
profissional do jornalista Sr. Hélio Fernandes. Dou
também meu testemunho das excepcionais
qualidades que exornam esse jovem militante da
imprensa escrita e falada, um dos mais notáveis
elementos com que conta o jornalismo, no Rádio e
na Televisão, tanto do ponto de vista moral, como da
preparação profissional. V. Exª tem toda a razão em
acentuar o incrível excesso dessa providência, tanto
mais que a Constituição Federal subordina a
Televisão, o Rádio, como o Teatro à censura prévia,
na categoria de diversões públicas. De nenhuma
forma, entretanto, essa subordinação pode levar à
restrição da liberdade de pensamento no atinente a
matéria política, especialmente do brilhante
jornalista. Peço desculpas ao prezado colega pela
extensão do aparte e solidarizo-me com Vossa
Excelência que agora, como sempre, expressa,
dignamente, o ponto de vista da Bancada da
Oposição.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço imensamente
o aparte de Vossa Excelência. Só êle justifica minha
intervenção no assunto e dá-lhe o que lhe faltaria –
autoridade, brilho e repercussão.
Até aqui, Sr. Presidente, havia nos setores do
Rádio e Televisão, verdadeiro pânico contra duas ou
três figuras da política brasileira. Sentia-se que só não
se concedia a liberdade tão desejada, tão necessária,
pelo receio, apregoado ao pé do ouvido, de
que dois ou três lideres políticos pudessem lançar o

Brasil nas convulsões dos movimentos populares,
graças ao arroubo, ao ardor, à violência de
linguagem ou de oratória. Casos típicos – não
precisaria relembrá-los – são os dos Senhores
Carlos de Lacerda e Rafael Correia de Oliveira, este
último falecido, portanto fora dos receios e dos
pavores presidenciais.
Agora, Senhor Presidente, já não é apenas a
alguns líderes políticos, a alguns tribunos exaltados,
a alguns políticos de excepcional projeção sobre as
massas e a opinião pública que se veda o uso do
Rádio e da Televisão. O arbítrio, a tirania e,
principalmente, a falta de inteligência do Govêrno
atinge também, aos profissionais da Imprensa. O Sr.
Hélio Fernandes não é político militante, não é
Deputado, Vereador, nem Senador. Não tem
portanto, em seu benefício sequer as imunidades
parlamentares. Está sujeito às sanções penais
largamente encontradas na nossa Legislação. Tirase a êsse homem, não apenas a liberdade
assegurada pela Constituição a todos os brasileiros
de expandirem seu pensamento e suas opiniões,
tira-se-lhes até o exercício normal da profissão.
Entendo que a um Govêrno que se diz sério e
pretende ser austero; a um Govêrno que se declara,
reiteradamente, pronto a corrigir as mazelas que lhe
forem apontadas, a punir os subalternos – funcionários
de qualquer graduação – que incidirem em faltas ou
peculatos; a um Govêrno nessas condições, se
honestidade não lhe faltar, deve ser interessante – e
mais que interessante, necessário e louvável – a
existência de jornalistas da estirpe profissional do Sr.
Hélio Fernandes. São homens assim que vêm
diàriamente para a Imprensa auxiliar o Govêrno numa
das tarefas mais úteis, mais difíeis e mais arriscadas:
denunciar irregularidades e fraudes e, especialmente,
apontar os responsáveis pela dilapidação dos dinheiros
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públicos, que salpicam de lama o Govêrno que as
permite.
As colunas de jornal e as informações do Sr.
Hélio Fernandes estão constantemente trazendo a
público fatos que devem ser verdadeiros, pois não
são desmentidos, e aos quais o Govêrno deve
prestar atenção, tributando ao jornalista o preito de
seu agradecimento.
É o caso, por exemplo, bem recente, das
denúncias em tôrno de determinados Institutos de
Previdência. Vêm-me agora à memória sobretudo, o
caso escandalosíssimo da venda de um hotel, que
bastaria, por si só, para justificar a liberdade do
exercício de profissão de um homem nessas
condições.
Pois bem, Sr. Presidente, o Govêrno veda-lhe,
proíbe-lhe o uso da palavra.
O regime em que vivemos é de tal ordem que
nem se consegue saber, exatamente, qual a
autoridade que determina a supressão da liberdade,
da garantia constitucional e o atropêlo dos direitos
individuais. De qualquer forma, é uma autoridade
arbitrária e está nesse arbítrio dizer em que
condições as estações de rádio e televisão podem
funcionar sem garantias e direitos assegurados, têm
de ser passivas e inermes dentro das determinações
arbitrárias e atrabiliárias das autoridades que as
controlam.
O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Exª
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com multo prazer.
O SR. PADRE CALAZANS: – É impossível,
sem dúvida, a realização da democracia sem os
seus instrumentos autênticos. Na ordem moderna, os
instrumentos mais vivos e mais autênticos são, não
há negar, a Imprensa, o Rádio e a Televisão. Em um
país onde existe ditadura econômica é muito difícil a
realização de urna democracia política. Dizia o
Evangelista São João, tomando a palavra à

bôca de Cristo, aquêle que escreveu, talvez, a mais
alta página de sabedoria entre os homens: Veritas
liberabit vos. A verdade vos libertará. Entendo
porque todos os Governos ditatoriais, sem
capacidade para realizar uma democracia fundada
na ordem antalógica, com a garantia de todos êsses
valores, e voltada no respeito à própria criatura
humana, têm horror à verdade. Dizia Voltaire:
«Mentir, mentir, mentir; sempre ficará alguma coisa».
Neste País, nobre Senador, mentiram, mentiram,
mentiram, continuam mentindo, e ficou apenas essa
passagem melancólica de desencontro de classes,
agitações, greves organizadas e triunfo de muita
gente que se esconde atrás da máscara de um falso
e exasperado patriotismo para sangrar a nação e
derrotá-la. Desgraçados aquêles que têm coragem
de vir à liça com o testemunho da verdade: são
tratados como o foram os mártires. O poder daqueles
que não possuem a fôrça da razão e apelam para
outra fôrça, a da espada, negação da própria
dignidade humana, cala a voz daqueles que como
ontem e, acredito, amanhã, lutam em prol do
estabelecimento da autêntica democracia, isto é, de
um regime de dignidade humana. O que sofre êsse
jornalista, é o que sofreram tantos outros que a
nossa História registra. A primeira metade dêste
século é vincada com a tarja negra de tantas
civilizações de patriotismo exasperado que
produziram Hitler, Mussolini e tantos ditadores –
maiores alguns, mais palhaços outros – dentro da
América, a marcarem com tanto sofrimento a
humanidade, arrastada para tamanhos sacrifícios.
Êsse homem que ora se apresenta lutando, apesar
de sua fraqueza, em favor da Democracia, dá
testemunho vivo, porque repete aquela consagrada
afirmação de que só a verdade realmente nos
libertará. Empresto, pois, ao discurso de Vossa
Excelência a minha homenagem a êsse ilustre
jornalista.
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O SR. MEM DE SÁ: – V. EX.ª faz mais:
empresta o brilho e a veemência de seu magnífico
aparte, e dêle só tirarei uma expressão, para glosá-la.
Realmente a situação que se criou é esta: a
alguns é permitido usar de todos os meios de
comunicação para a mentira oficial; aos outros, os
que desejam levar a verdade ao povo, nega-se o uso
dos instrumentos eficientes para a transmissão do
pensamento, da verdade e indicação dos reais
caminhos da democracia brasileira.
Senhor Presidente, essa posição do Govêrno
mostra a fraqueza, a falta de base e a consciência da
sua debilidade interna, consciência dos seus erros,
dos seus crimes e da sua falência. Teme a verdade
quem está cheio de culpas. É a certeza do
descalabro
administrativo,
da
revolta,
do
desassossêgo, da intranqüilidade social; é o temor
de que a coletividade cada vez mais se exalta na ira
sagrada contra a violência e, sobretudo, contra os
desmandos e desmantelos do Govêrno; é tudo isso
que leva o Presidente da República a recear a
liberdade do Rádio e da Televisão, temendo a justa,
a necessária, a inevitável lição que o povo brasileiro
dará, logo que puder, aos responsáveis por tantos
erros e tantos infortúnios.
Ainda ontem eu lia, no «Correio da Manhã»,
que um hospital do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, no Rio de Janeiro, teve
de mandar os doentes para casa, por falta de
recursos. É um hospital novo, situado em Ipanema,
que não dispõe mais dos meios indispensáveis para
atender aos associados daquela autarquia.
No
entanto,
essa
mesma
autarquia,
inaugurava, nesse mesmo dia, em Brasília, um de
seus monumentais conjuntos para residência de
Deputados e Senadores.
São êsses fatos que o Govêrno já que não pode
impedir sejam publicados pela Imprensa, quer que

não sejam difundidos pelo Rádio pelo Tetevisão. Eis
porque o Sr. Hélio Fernandes não mais tem acesso,
não podendo, conseguintemente exercer sua
profissão, àqueles dois veículos de propaganda e
manifestação do pensamento.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
EX.ª um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desde que
há dois mil anos Pilatos perguntou a Cristo «quíd est
veritas?», traçou-se o símbolo eterno dos tiranos,
todos medrosos da verdade e vivendo na mentira.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a
Vossa Excelência.
O Sr. Presidente, é voz corrente – e está no
noticiário – que o eminente Chefe do Partido Social
Democrático, Embaixador Amaral Peixoto proporá,
em reunião com os mais dirigentes partidários, a
instituição de um Código de Ética que reja a próxima
campanha de sucessão presidencial.
A idéia, se verdadeira, merece todo aplauso; e
mais aplauso merecerá um Código de Ética de Moral
Política, que seja não apenas traçado mas,
sobretudo, cumprido e observado. Nesse código,
porém antes de tratar-se como evidentemente se
tratará, dos modos da propaganda eleitoral, é
indispensável se cogite dos instrumentos dessa
propaganda. Será, portanto, menos do que falso,
será um escárnio, será uma irrisão, será um ultraje
que S. EX.ª o Sr. Embaixador Amaral Peixoto
lançará sobre seus colegas de direção partidária e
sôbre o povo brasileiro, se pretender estabelecer um
Código de Moral Política mas, ao mesmo tempo,
negar aos adversários do Govêrno o uso dos
instrumentos de propaganda.
A moral política antes de mais nada, exigirá
que todos os concorrentes, todos os Partidos,
todos os candidatos tenham não igual con-
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duta ética mas, também e sobretudo, iguais meios e
modos de alcançar a opinião pública para se fazerem
ouvidos.
O Sr. Marechal Henrique Teixeira Lott que,
evidentemente, é o candidato do Govêrno, que será
certamente hoje ninguém mais duvida – o candidato
das fôrças que apóiam o Govêrno; o Sr. Marechal
Henrique Teixeira Lott que é militar e, portanto, deve
ser homem de honra; o Sr, Marechal Henrique
Teixeira Lott que, estou certo, é homem de honra e
de bem; não participará de campanha em que se
reguem aos seus antagonistas meios idênticos
conferidos aos seus adeptos. Seria, da parte de S.
Ex.ª, alem de demonstração de fraqueza, falta do
mais rudimentar senso de justiça, de equilíbrio, de
bom senso e lealdade.
O Sr. Marechal Henrique Lott, faz questão de
dizer que é um homem leal, terá oportunidade, última
e decisiva para, sem restrições mentais, exigir que
no Código de Moral Política e Ética da sucessão, os
seus antagonistas, os Partidos que vão disputar o
pleito e os candidatos adversos tenham iguais meios
e instrumentos de ação. Do contrário, S. Ex.ª
pretenderá vencer eleição de forma desleal e
desonesta, porque outra coisa não é o regime em
que se nega a alguns o que se dá a outros.
Sua Excelência, há pouco tempo, foi assistir a
uma partida de futebol, e parece até que gostou.
Repito, hoje, o que já tive oportunidade de dizer em
entrevista à Imprensa: se S. Ex.ª pretende negar,
como candidato ao Govêrno, aos seus adversários
os mesmos meios e modos de ação, procederá
como se num jogo, de futebol, um dos times, um dos
bandos, ficasse impedido de atirar em gol. Talvez
pense Sua Excelência que só assim, poderá chegar
ao gol.
Espero
que
o
ilustre
Líder
da
Maioria,
Senador
Victorino
Freire,

que nos ouve e por certo irá responder-me, espero
que S. Ex.ª que é democrata, pois o seu Partido
também se denomina democrático...
O SR. VICTORINO FREIRE: – E é
democrático.
O SR. MEM DE SÁ: – ...que é um lutador e ama
a competição em termos leais; espero que Sua
Excelência, honrando êsse penacho, transmita ao
Govêrno e mais do que isso, exija-lhe em nome da
Maioria e do seu Partido, o cumprimento do mais
rudimentar, do mais sagrado, do mais fundamental dos
deveres – o de fazer justiça e ser honesto no tratamento
dos cidadãos. – (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente.
Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire, na qualidade de Líder da
Maioria.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, ouvi com a maior atenção o discurso do
meu eminente colega, Senador Mem de Sá, em que
S. Ex.ª critica o Govêrno pela censura – afirma o
nobre colega a um programa de televisão, dirigido
pelo brilhante jornalista Hélio Fernandes, aliás meu
amigo pessoal.
Fui colhido de surprêsa com a oração de S.
Ex.ª. Ignorava houvesse sido estabelecida a censura
para o programa daquele jornalista.
É certo que há pouco tempo, conversando
com o Sr. Presidente da República sôbre noticiário
dos jornais a respeito de censura idêntica, ouvi de S.
Ex.ª a informação de que desconhecia o assunto.
Talvez o fato decorra da antiga Portaria do
Ministério da Viação, ainda em vigor, pois
não me consta haja sido revogada, em quê se
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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fixavam responsabilidades para os programas de
rádio e televisão.
Resolvi, porém, atender ao apêlo do nobre
colega do Partido Libertador, cujo discurso recebeu
imediato apoio do eminente. Senador Afonso Arinos,
uma das figuras mais brilhantes da Oposição nesta
casa...
O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa
Excelência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...e também do
ilustre e bravo colega, Senador Padre Calazans, cuja
missa católica não me importo até de ajudar, como
antigo coroinha do meu saudoso parente, Cardeal
Arcoverde, mas cuja missa política acompanho só
até certo ponto. (Riso).
O SR. MEM DE SÁ: – Por enquanto. Dentro
em breve V. Ex.ª comungará conosco.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Ouvi também o
aparte do eminente Senador Fernandes Távora.
Prometo ao nobre Senador Mem de Sá procurar as
autoridades, solicitando informações exatas e
seguras para transmitir a S. Ex.ª e ao Senado, no
menor prazo.
Falou o ilustre representante gaúcho num caso
de irregularidade do I.A.P.C., referente à compra
programada de um hotel.
O SR. MEM DE SÁ: – Perdão. Aludi a êsse
fato como uma das denúncias do jornalista.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeito.
Denunciado o fato, imediatamente o digno Ministro
do Trabalho, Sr. Fernando Nóbrega, homem honrado
não apenas no meu conceito, mas no de tôda a
Nação...
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem.
O SR. MEM DE SÁ: – Apoiado.

O SR. VICTORINO FREIRE: – ... tomou
providências para corrigir a irregularidade.
O SR. MEM DE SÁ: – Está aí demonstrada a
utilidade da denúncia do profissional da Imprensa.
Quando há Ministro honesto, imediatamente a
denúncia é apurada.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não escapou,
portanto, Sr. Presidente, ao Govêrno, a denúncia
formulada. Apurou-a imediatamente.
Tenho visto o Sr. Presidente da República
declarar que não guarda rancor aos que o criticam
ou atacam. Jamais ouvi de S. Ex.ª uma palavra de
queixa ou de amargura.
O SR. RUY CARNEIRO: – Tenho ouvido do
Sr. Presidente da República que considera a crítica
construtiva como cooperação ao seu Govêrno.
O SR. MEM DE SÁ: – Então por que proíbe
que o Sr. Hélio Fernandes continue com o seu
programa de Televisão?
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª não
pode afirmar que o Presidente haja proibido.
O SR. MEM DE SÁ: – Há quem tenha mais
fôrça que Sua Excelência?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Há uma
comissão técnica.
O SR. MEM DE SÁ: – Só não há
responsáveis; aí está.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Essa comissão
nos oferecerá elementos esclarecedores.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Chamar o Sr.
Juscelino Kubitschek de tirano e déspota, é
sumamente ridículo.
O SR. MEM DE SÁ: – Creio que, ninguém
caiu nesse ridículo. Assim classifiquei o Govêrno:
se o Sr. Juscelino Kubitschek não se con-
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sidera responsável por ele, é mais ridículo ainda,
porque exerce um cargo sem usar das atribuições
que lhe são inerentes.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Considero
ridículo todo aquele que diz coisas despropositadas,
absolutamente fora da verdade. Tôda a gente
conhece o temperamento do Senhor Juscelino
Kubitschek: é homem excessivamente tolerante e
profundamente democrático. Dizer-se, portanto, que
S. Ex.ª é déspota ou tirano, é cair no ridículo.
O SR. MEM DE SÁ: – Eu não afirmei que o Sr.
Presidente da República é tirano ou déspota.
Acredito seja apenas, excelente bailarino.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O nobre colega
talvez dance melhor que Sua Excelência.
O SR. MEM. DE SÁ: – Não é possível, pois
não danço.
O SR. RUY CARNEIRO: – Não teve talvez
oportunidade de demonstrar suas qualidades.
O SR. MEM DE SÁ: – Declarei que a medida
é tirânica. Não negará V. Ex.ª que proibir um
profissional honesto de exercer sua profissão, de
trabalhar, é medida tirânica, porque não encontra
apoio na lei, na moral nem na Constituição.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – É preciso
conhecer os motivos da proibição.
O SR. MEM DE SÁ: – Que os tragam, então.
Há muitos dias, o fato é conhecido e ninguém ainda
o explicou.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Senhor
Presidente, terminado o «bailado» dos nobres
Senadores Pedro Ludovico e Mem de Sá,
prosseguirei.
O
nobre
Senador
Padre
Calazans,
meu
eminente
Colega
e
amigo,
afir-

mou que a Democracia se exerce com os seus
instrumentos de propaganda e de liberdade.
O SR. PADRE CALAZANS: – Em igualdade
de condições.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sabem V. Ex.ª
e o Senado que sou homem de letras grossas.
O SR. MEM DE SÁ: – Mas de espírito fino.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Encontro-me
na posição de Líder da Maioria em exercício por
dever partidário. Existe porém, um ditado no Norte
que diz: – Cada um enterra seu pai como pode.
Assim, estou procurando responder ao nobre
Senador.
Na ONU, como Delegado do Brasil, assisti a
uma discussão entre o Delegado americano Cabbot
Lodge eo Chanceler Andrey Gromyko, da Rússia.
Afirmava êste, quanto à questão da Síria com a
Turquia, que se fôsse disparado um tiro na fronteira
da Síria, as tropas soviéticas agiriam imediatamente,
O Sr. Cabbot Lodge foi a Washington no mesmo dia e
voltou à tarde. Todos nós pensávamos que haveria
guerra.
Felizmente
tal
não
aconteceu.
O
representante americano declarou na sessão da noite
que se houvesse o disparo de um tiro na fronteira da
Turquia as tropas dos Estados Unidos invadiriam os
centros nervosos da União Soviética.
Era um bluff dos russos para ver até onde ia a
resistência do povo americano. O Delegado soviético
desculpou-se declarando que não sabia bem o
inglês; que haviam entendido mal, que seu País
apenas daria assistência aos que fugissem.
Cabbot Lodge declarou então: – Democracia
não é regime, mas convivência. E o cidadão americano
poder sair de casa de cartola e fraque, passear
na Quinta Avenida e voltar pela Quarta Aveni-
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da, sair de camisa esporte ou até sem camisa,
criticar o Govêrno como lhe aprouver, pela Imprensa
ou no Parlamento, sem ser molestado; é comparecer
às urnas para votar livremente sem coação, no
candidato de sua preferência. Perguntou se na
Rússia existia essa convivência, essa democracia,
Sr. Presidente, aqui, sob o Govêrno do Sr.
Juscelino Kubitschek, posso vir ao Senado com
chapéu ou sem êle; posso ir a Copacabana, dando a
volta pela Tijuca ou pelo Túnel do Rio Comprido.
Penso que o Sr. Presidente da República tem
garantido a liberdade de pensamento e a liberdade
de Imprensa.
O SR. RUY CARNEIRO: – A ampla liberdade
do Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...nos
angustiosos dias que atravessamos.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR, VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Subscrevo a declaração
de V. Ex.ª, mas acrescento: tem garantido todas as
liberdades: de Imprensa, de comício, de reunião e de
ir e vir; mas de Rádio e Televisão sistemàticamente
não! É a respeito dessa circunstância que estou
reclamando.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Senador Mem
de Sá não sou apreciador dos programas de
televisão, não tenho muito tempo...
O SR. MEM DE SÁ: – Eu nem possuo
aparelho.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...estou, porém,
informado de que existem vários programas de críticas
acesas ao Govêrno e a homens públicos, inclusive da
Oposição, sem que haja qualquer censura. Quanto ao
caso denunciado pelo Senador Mem de Sá, aceito o

apelo de S. Ex.ª, procurarei o Governo para
esclarecer-me,
e
trarei
oportunamente
as
Informações.
A vida pública exerce-se como sacerdócio. O
homem que encarna uma coletividade partidária, vive
do destino. Essa, a minha situação, Cabe-me, porém
afirmar ao Senado que nunca tive vocação para o
aulicismo, não sou lacaio nem adulador, tenho para
mim que sou altivo e digno.
O
SR.
RUY
CARNEIRO:
–
Muito
independente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Mas de uma vez, desta tribuna, critiquei o
Governo, chamando a atenção do meu amigo e
correligionário Presidente Juscelino Kubitschek, Nem
havia razão, Sr. Presidente, para eu temer o
Governo, o Poder, mesmo porque jamais corri atrás
dele. Cheguei até aqui sem pai alcaide.
Afirmei, certa ocasião, no Senado, que perdi
meu pai quando terminava o curso ginasial. Fui
educado com recursos tirados de unia fazenda no
interior de Pernambuco, que se presta melhor a
estação experimental de britadores de pedra do que
a qualquer cultura, Cheguei até aqui sem curvar-me,
sem trair, sem cometer indignidades, e assim hei de
terminar minha vida pública.
O SR. RUY CARNEIRO: – De viseira erguida.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Conheço
a vida nas suas dificuldades e riscos maiores
já corri, quando ajudava a tomar quartéis de
assalto, como estudante, para que se instaurasse, no
Brasil, o regime do voto livre, da liberdade de
opinião.
Sr. Presidente, deixo esta explicação à
margem do depoimento que hei de prestar ao
Senador Mem de Sá, logo que tenha as in-
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formações que vou solicitar do Govêrno, as quais,
estou certo, S. Ex.ª as receberá na mesma
disposição de espírito, com que foi à tribuna para
criticar o Govêrno, no caso do programa do brilhante
jornalista Hélio Fernandes, a quem rendo
homenagem.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exª outro
aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ: – Comprometo-me a vir à
tribuna para louvar o Governo, com tôda a
sinceridade e calor, no dia em que restabelecer ou
estabelecer a liberdade do rádio e da televisão, para
o jornalista Hélio Fernandes e para todos os
brasileiros, de acôrdo com as sanções e as normas
da lei, sob a responsabilidade criminal dos que dela
abusarem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Terminando,
Sr. Presidente, peço desculpas ao nobre
Senador Mem de Sá e ao Senado se
não consegui defender o Govêrno como êle merecia
e merece.
O SR. RUY CARNEIRO: – Defendeu-o V. Ex.ª
muito bem; e com muita sinceridade.
O SR. VICRORINO FREIRE: – Fi-lo, no
entanto, com sinceridade e singeleza. Produzi o que
pude; cada um enterra o pai como pode. (Muito bem.
Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos dois
requerimentos de informações.
São lidos e deferidos os seguintes
requerimentos.
REQUERIMENTO
Nº 180, DE 1959

licitadas do Ministério da Viação e Obras Públicas as
seguintes informações:
1) Por que verbas são pagos os servidores da
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro?
2) Por que motivos não lhes foram aplicados
os dispositivos das Leis nº 2.284, de 9 de agôsto de
1954 e nº 3.483, de 8 de dezembro de 1958?
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1959. –
Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO
Nº 181, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
solicitado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda se digne
prestar, por intermédio do Banco do Brasil, as
informações seguintes:
1º Qual o total, em dólares norte-americanos,
das «promessas de venda de câmbio», recebidas,
antecipadamente pelo Banco do Brasil, de
tomadores de câmbio e, em que prazo, cada uma
dessas P.V.C. deve ser liquidada?
2º Qual o total em cruzeiros, recolhido pelo
Banco do Brasil de tomadores de «Promessas de
Venda de Câmbios» ainda pendentes de liquidação
no exterior?
Sala das Sessões, 22 de junho de 1959. –
Lido de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto
que vai ser lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 16, DE 1959
Revalida, por um ano, o prazo da vigência
para a carreira de Taquígrafo do Senado Federal.

Artigo único. Fica revalidado, por um ano, o
Senhor Presidente:
prazo de vigência do concurso homologado em 21
Nos
têrmos
do
Regimento
Interno, de junho de 1957, para a carreira de Taquígrafo do
requeiro
a
V.
Ex.ª
sejam
so- Senado Federal.
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Justificação
Em 21 de Junho de 1957, foi homologado o
concurso que houvera sido realizado para
provimento de duas vagas do Quadro de Taquígrafos
do Senado Federal. Sendo de dois anos o prazo de
vigência do concurso, a contar da data da
homologação, em face do que dispõe a Lei Interna
da Secretaria do Senado e as que a suplementam,
em 21 do mês em curso virá o mesmo a caducar.
Nove foram os candidatos aprovados no
referido concurso. Restam destes, três apenas que
ainda não lograram nomeação.
A realização de concursos onera a Casa de
despesas que não são pequenas e que, no caso,
poderão ser evitadas, prorrogando-se o prazo de
vigência
do
concurso,
com
o
merecido
aproveitamento dos que foram aprovados nas vagas
que ocorrerem durante o prazo da prorrogação.
A medida de que trata a presente
Resolução não constitui fato inusitado e estranho, é
antes, uma salutar usança desta Casa. Haja vista a
recente Resolução nº 7-1958, que prorrogou a
vigência do concurso para Auxiliar Legislativo do
Senado.
Isto pôsto, propõe a Comissão Diretora a
revalidação do prazo de vigência do aludido
concurso, por mais um ano.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 1959. –
Filinto Müller. – Freitas Cavalcanti. – Gilberto
Marinho. – Heribaldo Vieira.

O SR. PRESIDENTE: – Na forma do
Regimento, a Ordem do Dia de hoje é destinada a
trabalho das Comissões.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.
Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 45, de 1956 (de autoria do Sr. Senador
Caiado de Castro), que altera a redação da letra b do
art. 80 da Lei de Promoções de Oficiais (Lei nº 2.657,
de 1º de dezembro de 1955) e prescreve medidas
relativas à execução dessa alteração, tendo
Pareceres (ns. 208, 208-A e 209, de 1959), das
Comissões: de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade;
de
Segurança
Nacional,
contrário, e de Finanças contrário.
2 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
107, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000,00, como auxilio à
biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil (Redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 226, de
1959).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10
minutos.

51ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. FELINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel,
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Víanna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.

acham-se

Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (55).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata,
O Sr. João Mendes, servindo de 2º
Secretário, proceda à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, dá Conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Avisos
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, nº
153, transmitindo informações prestadas pela Rêde
Ferroviária Federal S. A., sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 62, de 1958,
Junte-se ao Projeto de Lei da Câmara
nº 62-58.
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– Do Sr. Ministro da Guerra, nos seguintes
De acôrdo com as avaliações constantes do
têrmos:
Decreto nº 40.343, de 13 de novembro de 1956,
com retificações do D.O., de 20 de novembro de
MINISTÉRIO DA GUERRA
1956.
Deixaram de receber os restantes 20%, em
Aviso nº 436-5-D1.
virtude de terem entrado em juízo, conforme foi
Rio de Janeiro, D .F. Em 20 de Junho de 1959.
informado acima. Convém esclarecer que o
Senhor Primeiro Secretário.
Em atenção ao Requerimento nº 78, de 1959, Exército entregou a importância total das
encaminhado com Ofício nº 170, de 30 de abril do desapropriações, isto é, Cr$ 25.500.000,00 (vinte
corrente ano, de V. Ex.ª, o Ministério da Guerra e cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), no
mesmo dia de seu recebimento, ao Exmo. Sr.
informa:
1º Sim, o Exército está de plena posse da área Procurador da República no Rio Grande do Sul;
êste
depósito
feito
nos
Estabelecimentos
desapropriada;
2º Os proprietários foram efetivamente Bancários de Pôrto Alegre, ficou à disposição do
indenizados, salvo o montante de 20% (vinte por Meretíssimo Juiz, a quem está afeto o processo de
cento) que, de acôrdo com a lei, deixaram em desapropriação;
depósito nas mãos da Justiça;
d) O Ministério da Guerra ignora, em virtude
a) Nenhum proprietário aceitou a avaliação das ações terem entrado na Justiça, acionando a
inicial. Entretanto, as avaliações foram feitas com
União e não o Exército.
dados fornecidos pela Coletoria Federal de Santa
3º Não há idéia de desapropriação de
Maria e de acôrdo com os preços das transações
terras
que abranjam colônias agrícolas ou áreas
correntes efetuadas normalmente naquele município.
já
ùtilmente
aproveitadas por seus proprietários. O
As áreas desapropriadas são as seguintes:
atual
Campo
de Instrução, por suas atuais
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos –
dimensões
ainda
um tanto acanhadas, não obstante
1164.4296 a;
Sucessores de Ramiro de Oliveira – 309.0573 já vir prestando inestimável serviço ao preparo
da tropa, é suscetível de posteriores ampliações,
ha;
Sucessores de D. Lydia Campos de Barros – que
ainda
não
entraram
em
cogitações
2915.4225 ha;
aquisitivas.
Wilson Rigão e outros – 1389 ha;
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.ª os
b) Todos os proprietários contestaram as protestos da minha estima e consideração. –
avaliações feitas e já entraram em juízo com suas Henrique Lott.
ações, alegando maiores valores para suas
Dê-se conhecimento ao Requerente.
propriedades;
c) Os proprietários receberam 80% das
MENSAGEM
avaliações feitas, ou seja, 80 % de:
Nº
90, de 1959
Sucessores de D. Lydia C, de Barros – Cr$
11.500.000,00;
(Nº de Ordem na Presidência da República: 246)
Sucessores de Ramiro de Oliveira – Cr$
1.200.000,00;
Senhores membros do Senado Federal:
Carlos M. Pereira dos Santos – Cr$
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho
6.300.000,00;
Wilson Rigão e outros – Cr$ 6.500.000,00.
a honra de submeter à Vossa aprovação a desig-
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nação que desejo fazer do Senhor Walther Moreira
Salles para exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno
dos Estados Unidos da América.
Os méritos do Senhor Walther Moreira Salles,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da inclusa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
O Senhor Walther Moreira Salles já exerceu,
com bom êxito, o cargo em aprêço, o que, aliado à
sua reconhecida competência em matéria,
econômica, particularmente o recomendam para o
desempenho da missão que lhe será confiada.
Rio de Janeiro, em 22 de junho de 1959. –
Juscelino Kubitschek.
CURRICULUM VITAE
Senhor Walther Moreira Salles
O Sr. Walther Moreira Salles nasceu em
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, em 28 de
maio de 1912.
2. É bacharel em Direito pela Faculdade de
Direito de São Paulo.
3. É Diretor Superintendente do Banco
Moreira Salles desde sua fundação. Foi eleito
Diretor da Carteira de Crédito Geral do Banco
do Brasil em abril de 1948, tendo exercido o
cargo até fevereiro de 1951, quando foi nomeado
Diretor Executivo da Superintendência da Moeda
e do Crédito. Foi Conselheiro Econômico do
Ministério das Relações Exteriores na IV Reunião
de Consulta dos Chanceleres Americanos em
março de 1951, e membro da missão chefiada pelo
Ministro Horácio Láfer a Washington, que em
setembro de 1951 compareceu à Reunião Anual
do Fundo Monetário Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento. Exerceu a função
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
do Brasil junto ao Govêrno dos Estados
Unidos da América, de 30 de abril de 1952

a 28 de agôsto de 1953. Participou da Conferência
de Desenvolvimento Industrial, presidindo uma de
suas seções. Convidado pela International Finance
Corporation, compareceu à Reunião Anual de
Dirigentes da «International de Reconstrução e
Desenvolvimento
com
o
Fundo
Monetário
Internacional e o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento, realizada em
outubro de 1958, em Nova Delhi.
4. O Senhor Walther Moreira Salles, que
se encontra presentemente no Rio de Janeiro,
é indicado para exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto
ao Govêrno dos Estados Unidos da América
– A. F. Azeredo da Silveira, Chefe da
Divisão do Pessoal do Ministério das Relações
Exteriores.
À Comissão de Relações Exteriores.
Ofícios
– Da Câmara dos Deputados, nº 826, 828 e
827, encaminhando autógrafos dos seguintes
projetos de lei:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 21, DE 1959
(Nº 288-C, de 1959, na Câmara dos Deputados)
(Prorroga até 30 de junho de 1960, o prazo
referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de
1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26 de
dezembro de 1951.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É prorrogado até 30 de junho de 1960
o prazo referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de
junho de 1958.
Art. 2º – Dentro do prazo de 3 (três) meses,
a partir da publicação desta lei, o Govêrno
Federal enviará ao Congresso Nacional an-
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teprojeto de lei regulando o novo sistema de
abastecimento e preço.
Art. 3º – Os parágrafos 1º e 2º do art. 3º da Lei
nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, passa a ter a
seguinte redação:
«§ 1º – A COFAP terá um presidente, em
comissão, e será constituída de 15 (quinze)
representantes, a saber: do Comércio, dos
Empregados do Comércio, da Indústria, dos
Empregados da Indústria, da Lavoura, da Pecuária,
da Imprensa, das Fôrças Armadas, das Cooperativas
de Produtores e de Consumo dos Economistas, dos
Ministérios da Fazenda, Agricultura, Viação e Obras
Públicas, do Banco do Brasil e da Prefeitura do
Distrito Federal.
«§ 2º – Os representantes do Comércio, dos
Empregados do Comércio, da Indústria, dos
Empregados da Indústria, da Lavoura, da Pecuária,
das Cooperativas, da Imprensa e dos Economistas,
serão indicados em lista tríplice pelas entidades
representativas de grau superior e, na falta destas,
pelos Ministérios correspondentes».
Art. 4º – O § 1º do art. 5º da Lei nº 1.522, de
26 de dezembro de 1951, alterado pela Lei nº 3.084,
de 29 de dezembro de 1956, passa a ter a seguinte
redação:
§ 1º – As Comissões de Abastecimento e
Preço serão constituídas de 10 (dez) membros nos
Estados, e de 7 (sete) nos Territórios, figurando
nelas os representantes das categorias econômicas
indicadas no § 1º do art. 3º desta lei, escolhidos
mediante listas tríplices integradas por pessoas de
reconhecida idoneidade e saber e organizadas pelas
entidades correspondentes».
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Economia e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 1959
(Nº 6-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Supremo Tribunal Federal – o crédito
especial de Cruzeiros 7.736.400,00, para pagamento,
no exercício de 1959, do abono provisório de 30% aos
servidores da secretaria do mesmo Tribunal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal
– o crédito especial de Cruzeiros 7.736.400,00 (sete
milhões, setecentos e trinta e seis mil e quatrocentos
cruzeiros), para atender ao pagamento, no exercício
de 1959, a partir de 1º de janeiro, das despesas
decorrentes do abono provisório de 30 % (trinta por
cento), concedido aos servidores da secretaria do
mesmo tribunal, de acôrdo com a decisão proferida
pelo Tribunal Pleno, em sessão de 29 de janeiro de
1959, no Processo Administrativo nº 3-59.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 1959
(Nº 165-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Aprova os acordos sôbre cooperação técnica e
programas de serviços técnicos especiais entre o
Brasil e os Estados Unidos.
O Congresso Nacional decreta:
Art:
1º
–
Ficam
aprovados
o
Acôrdo
Básico
de
Cooperação
Téc-
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nica e o Acôrdo sôbre Programas de Serviços
Técnicos Especiais assinados pelo Brasil e os
Estados Unidos da América, a 19 de dezembro de
1950 e 30 de maio de 1953, respectivamente.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Relações Exteriores, de Economia e de Finanças.
ACÔRDO
SÔBRE
PROGRAMAS
DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAIS ENTRE O
GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
E O GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL.
O Govêrno dos Estados Unidos da América e
o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, tendo
concluído um Acôrdo Geral de Cooperação Técnica,
por troca de notas, no Rio de Janeiro, a 19 de
dezembro de 1950, o qual dispõe sôbre a celebração
de acordos suplementares relativos a programas e
projetos específicos a serem executados, em
comum, pelos dois mencionados Governos; e
desejando estabelecer as condições para a
prestação de serviços técnicos em todos os projetos,
em andamento ou a serem adotados, que não se
enquadrem no âmbito de Acordos de Programas
referentes a setores específicos de atividade:
Acordam no seguinte:
Artigo I
Serviços Técnicos Especiais
1. O Govêrno dos Estados Unidos da América
porá à disposição do Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil, sempre que êste os solicitar e aquêle
concordar, os serviços de técnicos e especialistas
em qualquer setor de atividade que se re-

lacione com o desenvolvimento econômico dos
Estados Unidos do Brasil e que se enquadre nos
objetivos do programa de Cooperação Técnica dos
Estados Unidos da América.
2. Serviços técnicos serão postos à disposição
do Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, nos
têrmos deste Acôrdo, quando, solicitados e
concedidos, não estejam previstos nos Acordos de
Programas referentes a setores de atividades
específicas que já tenham sido ou venham a ser
celebrados entre as Partes Contratantes.
3. As obrigações que o Govêrno dos Estados
Unidos da América assume pelo presente Acôrdo
serão cumpridas por intermédio da Administração
de Cooperação Técnica (daqui por diante
denominada «Administração»), órgão do referido
Govêrno. A administração cumprirá as obrigações
decorrentes do recente Acôrdo através do Instituto
de Assuntos Interamericanos, órgão regional da
Administração para a América Latina, e obterá o
concurso de outros órgãos do Govêrno dos Estados
Unidos da América, bem como de outras instituições
públicas e privadas, para o cumprimento dessas
obrigações.
Os técnicos e especialistas postos a
disposição do Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil, nos têrmos dêste Acôrdo, juntamente com
os que tenham sido postos à disposição do mesmo
Govêrno por fôrça de Acordos de Programas
referentes a setores específicos de atividade,
constituirão a Missão Técnica da Administração
nos Estados Unidos do Brasil, A Missão Técnica
será chefiada por um Diretor de Cooperação
Técnica (daqui por diante denominado «Diretor»).
O Diretor e demais membros da Missão Técnica
serão nomeados pelo Govêrno dos Estados
Unidos da América, sujeitas essas nomeações à
aprovação do Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil.
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5. Todos os técnicos e especialistas postos à
disposição do Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil, nos têrmos do parágrafo 1, dêste artigo,
prestarão serviços em conformidade com o disposto
no presente Acôrdo e no Acôrdo Geral de
Cooperação Técnica, acima referido.
Artigo II
Execução dos Projetos
1. O trabalho a ser executado nos têrmos
dêste Acôrdo abrangerá uma série de projetos que
deverão ser aprovados, conjuntamente, pelo Diretor
de Cooperação Técnica e pelo representante do
Govêrno Brasileiro para a Cooperação Técnica com
os Estados Unidos da América, ou por outro
representante que o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil venha a designar para êsse fim. Êsses
projetos serão elaborados pelo Diretor e pelo
representante do Govêrno brasileiro, ou por seus
assistentes, ou principais técnicos no respectivo
setor de atividade devidamente autorizados,
juntamente com o titular do Ministério em cuja esfera
de responsabilidade se enquadre essa atividade
(daqui por diante denominado «Ministro»), ou com o
Governador de qualquer Estado do Brasil (daqui por
diante denominado «Governador»), sempre que a
responsabilidade por essa atividade não se
enquadrar em esfera de ação federal. Cada projeto
será objeto de um contrato por escrito assinado pelo
Ministro, ou Governador, e pelo Diretor, Êsse
contrato definirá o trabalho a ser executado: conterá
disposições financeiras relativas aos gastos do
projeto, excetuados; os salários e outras despesas
do pessoal a ser contratados para o projeto, pela
Administração, e poderá conter quaisquer outras
cláusulas que os signatários desejarem incluir.
2. Concluída a execução de qualquer projeto,
será lavrado um Memorando de Conclusão, assinado

pelo Ministro ou Governador e pelo Diretor, no qual
serão relatados o trabalho executado, os objetos
visados, as despesas efetuadas, as dificuldades
encontradas e solucionadas e os dados
fundamentais correlatos.
3. Nos têrmos deste Acôrdo, e como parte do
programa de treinamento da Administração,
especialistas, técnicos e outras pessoas que
exerçam
atividades
relacionadas
com
o
desenvolvimento econômico dos Estados Unidos do
Brasil, poderão ser enviados aos Estados Unidos da
América, ou a outros países, para fins de estudo e
treinamento.
4. As diretrizes e os processos que deverão
regular a execução de cada projeto empreendido nos
têrmos dêste Acôrdo, inclusive a assunção de
obrigações, aplicação de fundos e prestação de
contas, compra, emprêgo, inventários, contrôle e
aplicação do patrimônio, admissão e dispensa do
pessoal a ser empregado na execução do projeto,
têrmos e condições de seu emprêgo, bem como
tôdas as demais questões administrativas, serão
determinadas, em conjunto, pelo Ministro, ou
Governador, e pelo Diretor.
5. Todos os contratos e outros instrumentos e
documentos relativos à execução de cada projeto
empreendido nos têrmos dêste Acôrdo serão
assinados pelo Ministro, ou Governador, e pelo
Diretor. Os livros e registros relativos a cada projeto
estarão sempre sujeitos a exame por parte de
representantes autorizados do Govêrno dos Estados
Unidos da América e do Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil. O Ministro, ou Governador, e o
Diretor, apresentarão relatórios, aos dois governos,
sôbre as atividades de cada projeto, a intervalos
oportunos, mas nunca superiores a um ano, no caso
de qualquer projeto cuja execução se prolongue por
mais de um ano.
6. Qualquer poder conferido, nos têrmos dêste
Acôrdo, ao Ministro, ao Governador e ao Diretor,
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pode ser delegado por qualquer um dêles a qualquer
dos seus respectivos assistentes, com a condição de
que tal delegação de poderes seja aceitável pelo
outro. Essa delegação de poderes não afetará o
direito que assiste ao Ministro, Governador e Diretor
de submeter qualquer assunto diretamente ao outro,
para exame e decisão.
Artigo III
Contribuições dos dois governos
1. A não ser em virtude de disposição em
contrário, incluída em acordos sôbre projetos
específicos, o Govêrno dos Estados Unidos da
América pagará os salários e outras despesas dos
especialistas e técnicos que, nos têrmos dêste
Acôrdo, puser à disposição do Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil bem como as demais despesas de
ordem administrativa em que possa incorrer em
conseqüência de atividades oriundas do presente
Acôrdo.
2. Além disso, os dois governos incluirão, em
cada novo contrato sôbre projeto a ser celebrado nos
têrmos deste Acôrdo, disposições adequadas para
ocorrer a todos os demais gastos previstos para o
projeto em aprêço.
3. O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil
pode, por conta própria e mediante acôrdo entre o
Ministro ou Governador, e o Diretor:
a) nomear o pessoal, especialistas e outros,
necessários para colaborar com os membros da
Missão Técnica, designados pelo Diretor, para cada
projeto;
b) providenciar quanto ao local de trabalho,
equipamento e móveis de escritório, outros
equipamentos materiais, inclusive os de consumo e
serviços que estiver em condições de fornecer;
c) possibilitar, para a execução de tais projetos
a assistência geral de seus demais órgãos.

4. Os projetos a serem empreendidos nos
têrmos dêste Acôrdo, podem incluir a cooperação
com órgãos governamentais federais, estaduais e
municipais dos Estados Unidos do Brasil, bem como
com organizações de caráter público ou privado e
com organizações internacionais de que sejam
membros os Estados Unidos da América e os
Estados Unidos do Brasil. Mediante acôrdo entre o
Ministro, ou Governador e o Diretor, poderão ser
aceitas contribuições financeiras e outros, tais como
bens materiais, serviços e facilidades oferecidos
pelas entidades acima indicadas, para efetivação dos
projetos aqui previstos.
5. Todo o equipamento e material, inclusive o
de consumo, adquirido para execução de qualquer
projeto empreendido nos têrmos dêste Acôrdo,
poderá ser utilizado na efetivação de tal projeto ou
de qualquer outro aqui previsto. Quaisquer dêsses
equipamentos e materiais que sobrarem após o
término de qualquer projeto e que não forem
necessários para quaisquer outros projetos
empreendidos nos têrmos dêste Acôrdo, ficarão à
disposição do Govêrno dos Estados Unidos do Brasil.
Artigo IV
Direitos e Isenções
1. O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil
concorda em conceder a cada projeto empreendido
nos têrmos dêste Acôrdo, bem como a todo o
pessoal que trabalhe nesses projetos, todos os
direitos e privilégios conferidos pelas suas leis, a
seus órgãos e respectivo pessoal.
2. Os equipamentos e materiais, inclusive os
de consumo, fornecidos pelo Govêrno dos Estados
Unidos da América, quer diretamente, quer mediante
contrato com organização pública ou privada, para a
execução de qualquer projeto empreendido nos
têrmos dêste Acôrdo, entrarão nos Estados Unidos
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do Brasil livres de quaisquer direitos alfandegários e
de importação.
3. Os direitos e privilégios a que se refere o
parágrafo primeiro dêste artigo também serão
concedidos à administração e ao pessoal do
Govêrno dos Estados Unidos da América, no que se
refere às atividades relacionadas com a execução de
qualquer projeto empreendido nos têrmos dêste
Acôrdo e aos bens materiais para tal fim utilizados.
4. Todo o pessoal do Govêrno dos Estados
Unidos da América empregado diretamente, ou
mediante contrato com organização pública ou
privada, que se encontre nos Estados Unidos do
Brasil para executar trabalho decorrente do
presente Acôrdo, e cuja entrada neste último país
tenha sido aprovada pelo respectivo govêrno, sôbre
os quais deva pagar Imposto de Renda e taxas de
previdência social ao Govêrno dos Estados Unidos
da América, de isenção de Impôsto de Renda e
taxas de previdência brasileiras; de isenção de
taxas sôbre bens materiais destinados a uso
próprio; e de isenção de pagamento de quaisquer
impostos e direitos alfandegários sôbre mercadorias
de uso pessoal ou doméstico, trazidas ao País para
uso próprio e de suas famílias. A intervalos
convenientes o Embaixador dos Estados Unidos da
América junto ao Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil fornecerá ao Ministro das Relações
Exteriores dêste uma relação do pessoal a que
deverão ser aplicadas as disposições do presente
parágrafo.
Artigo V
Efeitos Sôbre Certos Acordos Anteriores
1. As disposições do presente Acôrdo
aplicar-se-ão, a partir da data de sua entrada em
vigor, a tôdas as atividades empreendidas em virtude
do disposto em cada um dos acordos de projeto
que já tenham sido celebrados entre os dois

Govêrnos em geral sob a forma de troca de notas
diplomáticas, em decorrência do trabalho da
Comissão Interdepartamental de Cooperação
Científica e Cultural, ou do Ato de Desenvolvimento
Internacional.
2. As disposições do presente Acôrdo aplicarse-ão, a partir da data de sua entrada em vigor, ao
trabalho de qualquer técnico ou especialista até
agora pôsto à disposição do Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil pelo Govêrno dos Estados Unidos
da América, como parte do trabalho da Comissão
Interdepartamental de Cooperação Científica e
Cultural órgão do Govêrno dos Estados Unidos da
América, nos casos em que tal trabalho, até à
presente data, não tenha sido objeto de um acôrdo
ou entendimento, por escrito, entre os dois governos,
e cuja execução deva continuar após a data da
entrada em vigor do presente Acôrdo.
Artigo VI
Entrada em Vigor e Duração
O presente Acôrdo poderá ser denominado
«Acôrdo Sôbre Programas de Serviços Especiais».
As partes contrantantes promoverão, a partir da data
de sua assinatura, e dentro dos limites das
respectivas atribuições administrativas, a aplicação
do presente Acôrdo, o qual entrará definitivamente
em vigor, uma vez satisfeitas as formalidades
constitucionais das Partes Contratantes. Êste Acôrdo
será válido até 31 de dezembro de 1960 ou até três
meses após a data em que qualquer dos dois
governos houver dado ao outro, por escrito, aviso da
intenção de denunciá-lo, prevalecendo, das duas
hipóteses, a que ocorrer primeiro. Fica entendido,
todavia que as obrigações das Partes Contratantes
ficam sujeitas à disponibilidade de verba, de ambas
as partes para os fins definidos.
Em
fé
do
que,
os
Plenipotenciários
infra-assinados
firmaram
o
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presente Acôrdo, em dois exemplares, nas línguas
inglêsa e portuguêsa sendo igualmente autênticos
ambos os textos, e nêle apuseram seus respectivos
selos.
Feito no Rio de Janeiro, aos 30 de maio de
1953. – João Neves da Fontoura. – Walter N.
Walmsley Jr.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 182, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª seja solicitado ao Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda se digne prestaras seguintes
informações:
1º Qual o resultado da verificação mandada
proceder, nas cidades de São Paulo e Santos, pela
Portaria da Diretoria das Rendas Internas nº 49, de
29 de abril de 1959 (D. O. de 4 de maio seguinte),
enviando-se cópia do respectivo relatório?
2º Porque, dispondo a Diretoria das Rendas
Internas de cinco inspetores fiscais em São Paulo,
vencendo inclusive diárias, houve por bem designar
um funcionário do Rio Grande do Sul, com exercício
na Recebedoria do Distrito Federal, com 10 (dez)
diárias arbitradas, para fazer a verificação?
Justificação

dá notícia a Portaria da Diretoria das Rendas
Internas nº 49, de 29 de abril de 1959 («Diário
Oficial» de 4 de maio de 1959).
Para completar a estranheza, o Sr. Diretor das
Rendas Internas do Tesouro Nacional, dispondo de
cinco inspetores fiscais do impôsto de consumo, no
Estado de São Paulo, designou um funcionário, que
nem é inspetor, nem é de S. Paulo, nem é do Distrito
Federal, mas, do Rio Grande do Sul, para verificar os
fatos de que trata o citado processo.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos.
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Senhor
Presidente, a situação dos cafeicultores é de
desespêro. Os comunicados a respeito das
concentrações realizadas em Marília, Bauru,
Jacarèzinho e, novamente, em Marília, dão, com
exatidão, o sentido dêsse estado de espírito dos
cafeicultores, homens afeitos ao trabalho da terra de
índole
moderada,
conservadores,
conseqüentemente. Quem, no entanto, tomar
conhecimento do teor das discussões e dos
respectivos manifestos, e comunicados estranhará,
por certo, que homens assim, de mentalidade
conservadora, se extremem nas manifestações de
desagrado às autoridades governamentais, pela
maneira como estão sendo tratados os problemas da
cafeicultura.
Existe, no entanto, Sr, Presidente Senhores
Senadores, razão para êsse comportamento. Os
lavradores
acompanham
de
perto,
os
acontecimentos dos grandes centros urbanos e
observam que, se há ameaça de greve de parte dos
trabalhadores
das
cidades,
imediatamen-

Agentes fiscais do Impôsto de Consumo, em
março do corrente ano, instauraram processos, em
Santos, no Estado de São Paulo, contra poderosas
firmas que exploram a indústria automobilística, no
País.
Perturbando a tramitação legal dêsses
processos, surgiu o Processo fichado no Ministério __________________
da Fazenda sob o nº 95.386-59, de que nos (*) – Não foi revisto pelo orador.
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te o Govêrno procura dar solução ao problema que
as aflige. Não faz muito tempo, houve ameaça dos
que trabalham nas emprêsas de ônibus, na Capital
Federal. Antes mesmo de a greve eclodir, as
autoridades governamentais tomaram providências
e deram soluções. Assim, em outras cidades e
centros urbanos a ocorrência se repete: à simples
ameaça de um movimento grevista, são as
reivindicações atendidas, se não totalmente pelo
menos em parte. Não é o que acontece com o
lavrador. A história é longa, e a Imprensa tenha
comentado com grande destaque, mostrando a
agrura e o desespêro em que vivem os homens da
lavoura.
Tenho para mim, Sr. Presidente, Senhores
Senadores que o Govêrno da República precisa ter
um pouco mais de consideração a fim de que
problemas importantes para a própria vida da
nacionalidade não sejam colocados em plano
secundário.
Hoje reivindicam os cafeicultores melhoria de
preço para os negócios internos de café. Razoável
que o Govêrno determine providências, a fim de que
a solução desejada por êles seja encontrada e
atendida. Caso contrário é de esperar-se que a
paciência do lavrador um dia se esgote.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Desejo transmitir
a V. Ex.ª o conhecimento que tenho da reunião de
Jacarèzinho. Diz o nobre colega com muita
propriedade que também lá os cafeicultores – e mais
que êles os representantes das entidades de classe
– estiveram reunidos para debater o problema de
São Paulo e do Paraná. Li, nobre Senador Lino
de Mattos, o discurso de um Vereador na Câmara
Municipal de Jacarèzinho que retrata fielmente

os
acontecimentos.
Posso
esclarecer
que,
realmente, os oradores, na quase generalidade,
foram veementes, assustadoramente veementes,
nas críticas e nas represálias que prometem à
administração federal. Realmente, os agricultores
estão desejosos de entrar em greve, a qual
consistiria na paralisação total dos problemas da
lavoura, do mecanismo e da sistemática da indústria
cafeeira, até que o Govêrno se pronuncie no sentido
de valorizar o trabalho dos cafeicultores e,
sobretudo, estabelecer um preço teto para a saca de
café. Considero a situação realmente grave; entendo
que o Govêrno deve, através dos órgãos
competentes, fazer cessar a grande crise que afeta
um dos produtos básicos da economia brasileira.
O SR. LINO DE MATTOS: – O nobre Senador
Alô Guimarães oferece aos mais Colegas depoimento
altamente valioso e insuspeito. Membro da
Maioria parlamentar, homem público de grande
responsabilidade, fala também em nome de um Estado
cafeeiro que é o do Paraná. E não tem interêsse algum
em agravar as côres, já negras, dêsse quadro. Seu
testemunho é o do homem público que tem
informações diretas e seguras de que os cafeicultores,
como eu disse de início, estão desesperados – estado
de alma profundamente perigoso.
De minha parte, também não me alegra
contribuir, com palavras carregadas de pessimismo,
para a agravação da crise. Acontece que ela é real,
existe, está em tôdas as regiões cafeeiras, para
quem a quiser perceber e sentir.
Não há, Sr. Presidente, no interior paulista ou
paranaense – e acredito que também nos outros
Estados cafeeiros – cidade onde não se note o
desespêro do lavrador, transmitido ao pequeno
comerciante, ao homem do centro urbano, porque a
situação se reflete nas atividades comerciais e
industriais.
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As ameaças são de violência. Não lhes discuto
a praticabilidade. Sei, entretanto, que partem de
homens angustiados, desesperados, e, por isso
mesmo, bem retratam a gravidade da crise.
Pretendem os lavradores; se não atendidos,
antes do mais, cruzar os braços.
Ontem falávamos aqui sôbre gêneros de
primeira necessidade.
Não há feijão no mercado; por isso, o preço
sobe cotidianamente. Tenho a impressão de que já é
um indice do estado de desespêro. O lavrador não
quer mais plantar gêneros para os quais não
consegue a necessária proteção.
A menos de ano, o quilo do feijão custava
vinte cruzeiros; hoje, está a quarenta cruzeiros;
dentro de alguns dias, a cinqüenta. Talvez tenhamos
até de importá-lo, para vergonha nossa.
Os cafeicultores pretendem cruzar os braços;
pôr na rua, dispensar seus colonos, não lhes dar
mais serviço.
Essa, uma das ameaças; a várias outras me
referi em discurso anterior.
O Govêrno, através das autoridades, poderá
achar graça em que os lavradores ameacem desta
maneira. Lembrar-se-á de que, não faz muito tempo,
houve outra ameaça. Tratava-se da «Marcha ao
Catete», a qual gorou porque o Exército, com as
metralhadoras assestadas ao longo das estradas e na
passagem do Rio Paranapanema entre os Estados
do Paraná e São Paulo, impediu-a. O Govêrno
precisa compreender, no entanto que a paciência do
caboclo, do homem da terra, também se esgota; e
um dia pode acontecer o imprevisto a explosão de
conseqüências imprevisíveis e irremediáveis.
Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, com o
propósito são e honesto de pedir providências
governamentais, e não de colaborar, ainda mais,
para o agravamento da situação. Não me alegra que
os problemas sociais se exacerbem cada vez mais,
em nossa Pátria.

Homem
de
formação
democrática,
sentindo a necessidade da defesa do regime, para
levarmos a Nação a pleitos eleitorais em têrmos
altos e elevados, a mim causa preocupação, como
deve causar a todos os cidadãos assim formados,
que nosso ambiente social se agite e se
conturbe.
Não quero, não devo emprestar colaboração,
através de uma única palavra, para o agravamento
dêsse estado de coisas; entretanto, como
mandatário do povo e, em particular, representante
nesta Casa do Congresso de unidade federativa que
tem no café a base de sua economia, não posso
silenciar ante problemas de tal magnitude.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Ex.ª
outro aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Mais uma
vez dou apoio às expressões de V. Ex.ª. Como
o nobre colega, também não desejo, com
minha participação agravar problemas de ordem
social, que tanto afligem a nacionalidade. Entendo,
porém, como representante de Estado cuja
economia também se baseia fundamentalmente
na lavoura cafeeiro, caber ao Govêrno adotar uma
série de medidas que, pelo menos, dêm novas
esperanças aos plantadores de café, ainda o
primeiro produto na balança do nosso comércio
exterior. Nobre Senador Lino de Mattos, dou a
V. Ex.ª, pleno apoio no sentido de que o Govêrno
se interesse por uma nova fórmula capaz de acudir
ao sofrimento e ao desespêro que atingem o
lavrador de café do País. É obrigação do Poder
Público. Até agora o Govêrno se preocupou, talvez
exageradamente, com a política do café; e não
seria plausível deixas-se, repentinamente, a
produção cafeeira lançada à própria sorte. São
necessárias providências que possibilitem aos
agricultores fazer face às suas necessidades, e ao es-
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coamento da safra do corrente ano, que será
grande, para que não soçobrem nossas iniciativas,
para que o Brasil concorra outra vez no mercado
exterior com nova mentalidade relativamente à
produção cafeeira. A economia de nossos
Estados, nobre Senador Uno de Mattos, e os
reclamos da gente que labuta nos campos
de café, devem ser atendidos pelo Govêrno Federal,
que tem elementos capazes de dirimir ou pelo menos
atenuar a grave crise que afeta a cafeicultura
brasileira.
O SR. LINO DE MATTOS: – As palavras do
nobre Senador Alô Guimarães constituem uma
complementação feliz aos comentários que estou
fazendo.
Oferecemos, portanto, ao Govêrno da
República nosso testemunho e nossa palavra,
pedindo às autoridades que tenham um pouco mais
de cuidado e atenção, a fim de que os cafeicultores,
que, com seus esforços e seu trabalho contribuem
com boa parte dos recursos para a prosperidade da
Pátria, garantindo nossa balança de pagamento,
para o comércio internacional, sejam compreendidos
e principalmente atendidos. – (Muito bem; muito
bem.).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Mourão Vieira, segundo orador
inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho.
O SR. SENADOR GILBERTO MARINHO: –
pronuncia discurso que, entregue à revisão do
orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Sr.
Presidente, deixava ontem o recinto desta Casa e eis
que sou surpreendido pela dolorosa notícia do
falecimento do Professor Henrique Rupp Júnior,
catarinense ilustre e ex-parlamentar.
Era o Dr. Henrique Rupp Júnior filho de um
casal de imigrantes alemães que se instalou no
Município de Campos Novos, no meu Estado natal.
Seu progenitor, Coronel Henrique Rupp,
exercia a profissão de agrimensor prático e foi
político de largo prestígio em todo o Estado de Santa
Catarina.
O Dr. Henrique Rupp Júnior fêz seus estudos
secundários no Ginásio dos Padres Jesuítas, na
cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul,
matriculando-se, a seguir, na Faculdade de Direito
de Parto Alegre.
Bacharel em Direito, voltou ao seu Estado
natal, devotando-se, inteiramente, e com grande
brilho, à nobre profissão de advogado.
Cedo envolveu-se nas atividades políticas, nas
quais revelou sempre a fôrça de seu caráter e a
pureza do seu idealismo.
Em 1930, quando, êste Pais foi sacudido, de
um extremo a outro, pelos ideais libertários
consubstanciados no programa da Aliança Liberal,
era o Dr. Henrique Rupp Júnior, ao lado do saudoso
Nereu Ramos e de Francisco Barreiros, um dos
soldados mais combativos daquela grande cruzada
democrática, e a sua palavra eloqüente arrebatava
as massas nos comícios das praças públicas.
Vitorioso o Movimento Revolucionário em 24
de outubro de 1930 – data de então meu
conhecimento
com
o
ilustre
parlamentar
falecido – revelou o Dr. Henrique Rupp
Júnior as suas grandes qualidades de coração e o
seu imenso e forte caráter. Procurou, ao tem__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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po da primeira interventoria estadual, amainar os
espíritos, tudo empreendendo para que no meu
Estado, não houvesse perseguições políticas aos
vencidos.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª
um aparte ?
O SR. BRASILIO CELESTINO: – Pois não.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Em meu nome
e no do Partido Republicano solidarizo-me com a
justa homenagem que, de forma tão expressiva e
brilhante, V. Ex.ª presta ao ilustre brasileiro,
eminente homem público e consagrado cultor do
Direito, Dr. Henrique Rupp Júnior.
O SR. BRASILIO CELESTINO: – Agradeço o
apoio que recebo do ilustre representante do Partido
Republicano, Senador Attílio Vivacqua.
Sr. Presidente, em 1932, trabalhava Henrique
Rupp Júnior na fundação da Faculdade de Direito de
Santa Catarina, de que se tornou emérito mestre e
profícuo diretor. Dedicou-se, em seguida, aos
trabalhos parlamentares; mas o golpe de 10 de
novembro de 1937 interrompeu-lhe o mandato de
Deputado. Voltou, então o eminente catarinense para
o seu Estado, devotando-se inteiramente, à nobre
profissão de advogado e à sua cátedra na Faculdade
de Direito, que auxiliara fundar. Gerações de
bacharéis em Direito receberam ensinamentos pela.
palavra e pelo exemplo de Rupp Júnior; dada a
cultura de que são possuidores, ilustram a vida
política, judiciara e profissional do Estado.
Exerceu, também, o saudoso catarinense o
cargo de Diretor da Emprêsa Colonizadora Hanseática,
com sede no Município de Miranda, em meu Estado.
Nos últimos anos, porém, devotou-se, inteiramente,
ao magistério na Faculdade de Direito do Estado

Sr. Presidente, rendendo êste preito ao
eminente homem público catarinense, requeiro, em
nome da Bancada da União Democrática Nacional e
já agora com o apoio da Bancada do Partido
Republicano, seja êle transcrito nos Anais do
Senado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte ?
O SR. BRASILIO CELESTINO: – Ouço Vossa
Excelência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Em nome do
Partido Social Democrático associo-me às homenagens
que V. Ex.ª e o Senado prestam ao eminente homem
público catarinense, Dr. Henrique Rupp Júnior.
O SR. BRASILIO CELESTINO: – Agradeço a
solidariedade do Partido Social Democrático, pela
palavra de seu ilustre Líder, Senador Victorino Freire.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Ex.ª um aparte ?
O SR. BRASILIO CELESTINO: – Pois não.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É de
absoluta justiça, a homenagem de V. Exa a memória
do nosso saudoso e querido conterrâneo.
Acompanhei por mais tempo que V. Ex.ª – a idade
assim mo permitiu – a vida pública do Dr. Henrique
Rupp Júnior no nosso Estado. Neste instante,
quando V. Ex.ª tão bem traduz os sentimentos da
terra catarinense, desejo, como Senador do Partido
Social Democrático, Seção de Santa Catarina, e
também como filho daquele Estado, dar às palavras
de V. Ex.ª a mais absoluta solidariedade em
homenagem à figura daquele insigne catarinense
que tanto ilustrou nossa terra. Falo perante o Senado
da República e credenciado pela família
pessedista de Santa Catarina, nosso Estado natal.
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O SR. BRASILIO CELESTINO: – Agradeço
ao nobre Senador Francisco Gallotti o apoio à
homenagem que presto ao Dr. Henrique Rupp
Júnior.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um
aparte ?
O SR. BRASILIO CELESTINO: – Pois não.
O SR VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª surpreendido,
ontem, com o falecimento de uma das
individualidades de projeção do seu Estado, o Dr.
Henrique Rupp Júnior, presta hoje homenagem à
sua memória. Líder, em exercido, do Partido
Trabalhista Brasileiro, associo-me às palavras
de V. Ex.ª a êsse eminente homem público,
que representou Santa Catarina no Parlamento,
honrando o povo daquele Estado. Henrique
Rupp Júnior é um nome conhecido. Os
Anais do Congresso Nacional registram, a cada
passo,
sua
intervenção
nas
atividades
parlamentares. Atuante, operoso; dele orgulhou-se e
continua orgulhando-se ao reverenciar sua memória,
o Estado e o povo de Santa Catarina. Aceite V. Ex.ª
a
solidariedade
do
Partido
Trabalhista
Brasileiro. Lamento não esteja presente o
representante do Partido Trabalhista de Santa
Catarina, o nobre Senador Saulo Ramos a
quem eu delegaria a tarefa ingrata de manifestar
nosso pesar pelo desaparecimento do antigo
parlamentar. A seção trabalhista catarinense
realmente, ponderável acompanhou a trajetória
brilhante do saudoso parlamentar. Deixo nestas
singelas palavras a manifestação, muito sincera, do
pesar de um trabalhista.
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito
agradeço ao nobre Líder.
O SR PRESIDENTE: – Vai ser lido o
requerimento
encaminhado
à
Mesa
pelo
nobre
Senador
Brasílio
Celestino

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 183, DE 1959
Requeremos, na forma do Regimento Interno,
um voto de profundo pesar pelo falecimento do
Senhor Henrique Rupp Júnior, que representou o
Estado de Santa Catarina na Câmara dos
Deputados. Requeremos, também, se transmitam
condolências à familia e ao Govêrno.
Sala das Sessões, em 23 de junho de 1959. –
Brasílio Celeatino. – Francisco Gallotti. – Jogo
Villasbôs. – Fernandes Távora. – Ary Vianna. – Alô
Guimarães. – Victorino Freire. – Miguel Couto.
Mem de Sá. – Vivaldo Lema.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. – (Pausa).
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens do Senado à
memória do Dr. Henrique Rupp Júnior, parlamentar que
representou o Estado de Santa Catarina e sempre deu
ao desempenho do seu mandato, sentido de absoluta
honestidade e patriotismo.
Para acompanhar a Delegação do Senado à
Conferência Interparlamentar, que se realizará
proximamente em Varsóvia, designo, de acôrdo com a
Resolução nº 9, de 1951, o representante da Bancada
da Imprensa, Sr. Fernando Lara de Rezende. (Pausa).
Há outro requerimento sobre a mesa.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 184, DE 1959
Nos
têrmos
requeremos
que

do

o

Regimento
Senado

Interno,
não
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funcione no dia 29, consagrado às comemorações
religiosas de São Pedro.
Sala das Sessões, em 23 de junho, de 1959. –
João Mendes. – Arlindo Rodrigues. – Francisco
Gallotti. – Gilberto Marinho. – Mourão Vieira. – Dixhuit Rosado.
O SR. PRESIDENTE: – Chegou à Mesa a
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
5, de 1959, que está sob regime de urgência. Vai ser
lida pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 234, DE 1959

gas não incluídas na Convenção de 1931, emendada
em 1946.
Art. 1º – É aprovado o Protocolo destinado a
colocar sob contrôle internacional, no sentido de
limitar a fabricação e regulamentar a distribuição de
estupefacientes, as drogas não incluídas na
Convenção de 13 de julho de 1931, emendada pelo
Protocolo de 11 de dezembro de 1946, assinado em
Lake Success.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.

PROTOCOLO DESTINADO A COLOCAR
Decreto SOB CONTROLE INTERNACIONAL AS DROGAS
NÃO INCLUÍDAS NA CONVENÇÃO DE 13 de
JULHO DE 1931, PARA LIMITAR A FABRICAÇÃO
Relator: Sr. Ary Vianna.
E REGULAMENTAR A DISTRIBUIÇÃO DOS
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
ESTUPEFACIENTES,
EMENDADA
PELO
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de
PROTOCOLO
ASSINADO
EM
LAKE
SUCCESS,
A
1959, originário da Câmara dos Deputados.
11
DE
DEZEMBRO
DE
1946).
Sala das Comissões, em 23 de junho de 1959.
Redação Final do
Legislativo nº 5, de 1959.

Projeto

de

– Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna, Relator. –
Padre Calazans.
ANEXO AO PARECER
Nº 234, DE 1959
Redação Final do
Legislativo nº 5, de 1959.

Projeto

de

Decreto

Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos têrmos do art. 66, inciso I, da
Constituição Federal e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1959
o

Aprova
contrôle

o
Protocolo
internacional
de

para
dro-

Os Estados partes no Presente Protocolo.
Considerando que os progressos realizados pela
química e pela farmacologia moderna levaram à
descoberta de drogas, particularmente, drogas
sintéticas, capazes de provocar a toxicomania mas não
incluídas na Convenção de 13 de julho de 1931 para
limitar a fabricação e regulamentar a distribuição dos
estupefacientes, emendada pelo Protocolo assinado
em Lake Success, a 11 de dezembro de 1946.
Desejando completar as disposições dessa
Convenção e colocar sob contrôle essas drogas,
bem como as preparações que com ela se fazem e
as misturas que as contenham de modo a limitar sua
fabricação, por meio de acôrdo internacional, às
legítimas necessidades do mundo para fins
medicinais e científicos e regular sua distribuição.
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Convencidos da importância da aplicação
universal dêsse acôrdo internacional e de sua
entrada em vigor o mais cedo possível.
Decidiram concluir um Protocolo para êsse fim
e convieram nas disposições seguintes:
CAPITULO I
CONTRÔLE
Artigo 1º
1. Todo Estado parte no Presente Protocolo que
considerar uma droga, utilizada ou passível de
utilização para fins medicinais ou científicos e a qual a
Convenção de 13 de julho de 1931 não se aplica como
suscetível de provocar o mesmo gênero de abusos e
de produzir a mesma espécie de efeitos nocivos que as
drogas especificadas no art. 1, parágrafo 2, da
mencionada Convenção, levará o fato ao conhecimento
do Secretário Geral das Nações Unidas, transmitindolhe tôdas as informações documentárias de que
dispuser; o Secretário Geral das Nações Unidas
comunicará imediatamente essa notificação e as
informações transmitidas aos outros Estados partes no
Presente Protocolo, bem como à Comissão de
Narcóticos do Conselho Econômico e Social e à
Organização Mundial de Saúde.
2. Se a Organização Mundial de Saúde
verificar que a droga em aprêço é suscetível de
provocar a toxicomania ou de ser transformada em
um produto suscetível de provocar a toxicomania,
indicará se deverá aplicar a essa droga:
a) o regime estabelecido Pela Convenção de
1931 para as drogas especificadas no art. 1,
parágrafo 2;
b) o regime estabelecido pela Convenção de
1931 para as drogas especificadas no artigo 1,
parágrafo 2, Grupo II dessa Convenção.
3. Quaisquer conclusões ou decisões tomadas
de acôrdo com o parágrafo precedente serão leva

das, sem demora, ao conhecimento do Secretário
Geral. das Nações Unidas e aos Estados nãoMembros partes neste Protocolo, bem como a
Comissão de Narcóticos e ao Comitê Central
Permanente.
4. A partir do recebimento da comunicação do
Secretário Geral das Nações Unidas que
notifica uma decisão tomada em virtude do parágrafo
2, alíneas a ou b acima, os Estados partes no
Presente Protocolo aplicarão à droga em aprêço o
regime apropriado estabelecido pela Convenção
de 1931.
Artigo 2
A Comissão de Narcótico, ao receber a
notificação do Secretário Geral das Nações Unidas,
comunicada em virtude do parágrafo 1, do artigo 1º do
Presente Protocolo, examinará, o mais cedo possível,
se as medidas aplicáveis às drogas compreendidas
no artigo 1º, parágrafo 2 Grupo I, da Convenção de
1931, dever-se-ão aplicar provisóriamente à droga em
aprêço, aguardando o recebimento das conclusões da
Organização Mundial de Saúde sôbre a mencionada
droga. Se a Comissão de Narcóticos decidir que tais
medidas deverão ser aplicadas provisóriamente, essa
decisão será comunicada, sem demora, pelo
Secretário Geral das Nações Unidas dos Estados
partes no Presente Protocolo à Organização Mundial
de Saúde e ao Comitê Central Permanente. As
mencionadas medidas serão então aplicadas
provisòriamente a essa droga.
Artigo 3
As conclusões e decisões tomadas em
virtude do artigo 1º ou do artigo 2, do
Presente Protocolo, poderão ser modificados
à luz de experiência posterior e de acôrdo
com o processo estabelecido no presente
capitulo.
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CAPITULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 4
O Presente Protocolo não se aplica ao ópio
bruto, ao ópio medicinal, à fôlha de coca nem ao
cânhamo, tais como estão definidos no art. 1º da
Convenção Internacional relativa às drogas nocivas,
assinada em Genebra, a 19 de fevereiro de 1925,
nem ao ópio preparado, tal como está definido no
Capitulo II da Convenção Internacional do ópio,
assinada na Haia, a 23 de janeiro de 1912.
Artigo 5
1 O Presente Protocolo, cujos textos inglês,
chinês, espanhol, francês, e russo são igualmente
autênticos, ficará aberto a assinatura ou a aceitação
de todos os Membros das Nações tinidas e de todos
os Estados não-Membros aos quais um convite
tenha sido, para êsse fim, enviado pelo Conselho
Econômico e Social.
2 Qualquer dêsses Estados poderá:
a) assinar sem reserva quanto a aceitação;
b) assinar sob reserva de aceitação e aceitar
posteriormente; ou
c) aceitar,
A aceitação se tornará efetiva pelo depósito de
um instrumento de aceitação no Secretariado das
Nações Unidas.
Artigo 6
O Presente Protocolo entrará em vigor após o
têrmo de um prazo de trinta dias a contar da data em
que tiver sido assinado sem reserva ou aceito de acôrdo
com o artigo 5 por um mínimo de vinte e cinco Estados,
entre os quais cinco dos seguintes: China, Estados
Unidos da América, França, Países Baixos, Polônia,
Reino Unido, Suíça, Tcheco-Eslováquia, Turquia,

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e
Iugoslávia.
Artigo 7
Todo Estado, que tenha assinado o Presente
Protocolo sem reserva quanto a aceitação ou que o
tenha aceitado de acôrdo com o art. 6, será
considerado Parte no mesmo, desde sua entrada em
vigor ou ao têrmo de trinta dias após a data dessa
assinatura ou dessa aceitação, se efetuada após a
entrada em vigor do Protocolo.
Artigo 8
Todo Estado, quando da assinatura ou do
depósito de seu instrumento formal de aceitação, ou
a qualquer data posterior, poderá declarar por uma
notificação ao Secretário Geral das Nações Unidas,
que a aplicação do Presente Protocolo se estende a
todos
os
territórios
que
ele
representa
internacionalmente ou a parte dos mesmos, e o
Presente Protocolo será aplicado ao território ou aos
territórios mencionados na notificação, trinta dias
após a data do recebimento dessa notificação por
parte do Secretário Geral das Nações Unidas.
Artigo 9
Ao têrmo de um prazo de cinco anos a contar
da entrada em vigor do Presente Protocolo, todo
Estado parte no Presente Protocolo poderá, em seu
próprio nome ou em nome de qualquer dos territórios
que represente Internacionalmente, denunciar êste
Protocolo por meio de um instrumento escrito
depositado no Secretariado das Nações Unidas,
Essa denúncia, se recebida pelo Secretário
Geral a 1º de julho de qualquer ano ou antes dessa
data, se tornará efetiva a 1º de janeiro do ano
seguinte, e, se recebida após 1º de julho, se tornará
efetiva corno se tivesse sido recebida a 1º de julho
do ano seguinte ou antes dessa data.
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Artigo 10
O Secretário Geral das Nações Unidas
notificará a todos os Membros das Nações Unidas e
aos Estados não-Membros mencionados nos
artigos 5 e 6, tôdas as assinaturas e aceitações
recebidas de acôrdo com esses artigos e tôdas as
notificações, recebidas de acôrdo com os
artigos 8 e 9.
Artigo 11
De acôrdo com o art. 102 da Carta das
Nações Unidas, o Presente Protocolo será registrado
pelo Secretário Geral das Nações Unidas na data de
sua entrada em vigor.
Em fé do que, os abaixo-assinados,
devidamente autorizados assinaram o Presente
Protocolo, em nome de seus respectivos Governos.
Feito em Paris, a 19 de novembro de 1948, em
um único exemplar, que será depositado nos
arquivos da Organização das Nações Unidas e do
qual cópias autenticadas serão transmitidas a todos
os Estados Membros das Nações Unidas
e aos Estados não Membros mencionados nos
artigos 5 e 6.
Pelo Afganistão:
M. Daoud.
19 de novembro de 1948.
Pela Argentina:
«Ad referendum».
Ilegível.
19 de novembro de 1948 (Paris).
Pela Austrália:
John A. Beasly.
19 de novembro de 1948.
Pelo Reino da Bélgica:
«Ad referendum».
F. van Langenhove.
19 de novembro de 1948.
Pela Bolívia:
«Ad referendum».
A Costa du Reis.
19 de novembro de 1948. Pelo Brasil:
Belarmino Austregésilo de Athayde.
19 de novembro de 1948.

Pela União da Birmânia: sob reserva de
aceitação pelo Parlamento da Birmânia:
Myia Sein.
19 de novembro de 1948.
Pela República Socialista Soviética da BieloRússia:
ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Canadá:
Ralph Maybank.
19 de novembro de 1948.
Pela Chile:
«Ad referendum». S. Santa Cruz.
19 de novembro de 1948.
Pela China:
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela Colômbia:
«Ad referendum».
R. Idaneta Arbelaez.
19 de novembro de 1948.
Por Costa Rica:
«Ad referendum».
Alberto F. Canas.
19 de novembro de 1948.
Por Cuba:
Pela Tchecoslováquia:
«Ad referendum>.
Adolf Hoffineiter.
19 de novembro de 1948.
Pela Dinamarca:
«Ad referendum».
J. C. W. Kruse.
19 de novembro de 1948.
Pela Tchecoslováquia:
«Ad referendum».
Adolf Hoffineíster.
Joaquim E. Balaguer.
Pelo Equador:
«Ad referendum».
Jorge Carrera Andrade.
Pelo Egito sob reserva de posterior aceitação:
A. M. Khachaba.
6 de dezembro de 1948.
Por El Salvador:
«Ad referendum».
Hector David Castro.
19 de novembro de 1948.
Pela Etiópia:
Pela França:
«ad referendum».
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
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Pela Grécia:
Pelo Paraguai:
Sob reserva de ratificação.
«Ad referendum».
C. Tsaldaris.
Ilegível
7 de dezembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela Guatemala:
Pelo Peru:
«Ad referendum».
«Ad referendum».
E. Munoz Meany.
F. Berckmeier.
19 de novembro de 1948. Pelo Haiti:
19 de novembro de 1948.
Por Honduras:
Pela República das Filipinas:
«Ad referendum».
Pela Polônia:
Tiburcio Carias Jr.
Ilegível.
19 de novembro de 1948. Pela Islândia:
Pela Arábia Saudita:
Pela índia:
Pelo Sião,
«Ad referendum».
Pela Suécia:
Vijay Laksmi Pandit.
Pela Síria:
19 de novembro de 1948. Pelo Irã:
Pela Turquia:
Pelo Iraque:
Sob reserva de aceitação.
Pelo Líbano:
Selim Sarper.
Charles Malik.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela República Socialista Soviética da
Pela Libéria:
Ucrânia:
«Ad referendum».
Sob reserva de aceitação.
Henry Cooper.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo:
Pela União Sul-Africana:
Sob reserva de aceitação.
W. G. Parmínter.
Albert Wehrer.
8 de dezembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela União das Repúblicas Socialistas
Pelo México:
Soviéticas:
L. Padilha Nervo:
Ilegível.
19 de novembro de 1948. Pelo Reino dos
19 de novembro de 1948,
Países-Baixos:
Pelo. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
«ad referendum».
do Norte:
J. H. van Royen.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pela Nova Zelândia:
Pelos Estados Unidos da América.
James Thorn.
Sob reserva de aprovação incluindo todos os
19 de novembro de 1948. Pela Nicarágua:
territórios por cujas relações exteriores é
«Ad referendum».
responsável.
Luis Manoel Debayle.
Ilegível,
19 de novembro de 1948.
19 de novembro, de 1948.
Pelo Reino da Noruega:
Pelo Uruguai:
Sob reserva de ratificação:
«Ad referendum»,
19 de novembro de 1948.
Enrique C. Armand Ugon.
Pelo Paquistão:
22 de novembro de 1948. Pela Venezuela:
«Ad referendum».
«Ad referendum»,
Pafruila Khan.
– Venezuela se arroga a fórmula preceituada
21 de novembro de 1948. Pela Polônia:
no artigo 5, parágrafo 2, letra c dêste Protocolo.
«Ad referendum».
Ilegível.
R, Alfaro.
19 de novembro de 1948.
19 de novembro de 1948.
Pelo Mônaco:
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Pelo Iemen:
«Ad referendum»,
Joza Vilfran.
19 de novembro de 1948.
Pela Albânia:
«M referendum».
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pelo Liechtenstein:
Assinado sob reserva de aceitação de
conformidade com o artigo 5, parágrafo 2, letra b do
Presente Protocolo.
Ilegível.
19 de novembro de 1948. Pelo Mônaco:
Ilegível.
19 de novembro de. 1948. Por São Marinho:
«Ad referendum».
A. Donati.
19 de novembro de 1948.
Pela Suíça:
Assinado sob reserva de aceitação de
conformidade com o artigo 5, parágrafo 2 letra b, do
Presente Protocolo.
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
Pela Rumânia:
«Ad referendum».
Ilegível.
19 de novembro de 1948.
A presente é a tradução oficial em idioma
português do texto original e autêntico do Protocolo
destinado a colocar sob contrôle internacional as
drogas não incluídas na Convenção de 13 de julho de
1931, para limitar a fabricação e regular a distribuição
dos estupefacientes, emendada pelo Protocolo
assinado em Lake Success a 11 de dezembro de 1946,
firmado em Paris, França, a 19 de novembro de 1948.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Rio
de
Janeiro,
D.F,
em
de
1958.
–
M.
de
Alvarenga,
pelo

Chefe da Divisão de Atos, Congressos e
Conferências Internacionais.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final constante do parecer que acaba de
ser lido.
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Aprovado. .
Vai à promulgação.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 45, de 1956 (de autoria do Senhor
Senador Caiado de Castro, que altera a redação da
letra b do art. 80 da Lei de Promoções de Oficiais
(Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de 1955) e
prescreve medidas relativas à execução dessa
alteração, tendo Pareceres (ns. 208, 208-A e 209, de
1959), das Comissões: de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade; de Segurança Nacional,
contrário e, de Finanças, contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada. Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram, permanecer sentados. (Pausa).
Esta rejeitado.
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É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao nal de Medicina da Universidade do Brasil (redação
Arquivo:
oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 226, de 1959).
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 45, DE 1956
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a

Redação Final.
Altera a redação da letra b do art. 80 da Lei de
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
Promoções de Oficiais (Lei nº 2.657, de 1º de
usar
da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
dezembro de 1955) e prescreve medidas relativas a
Está
encerada. Em votação.
execução dessa alteração.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
O Congresso Nacional decreta:
Está aprovada.
Art. 1º – A letra b do art. 80 da Lei nº 2.657, de
1º de dezembro de 1955 passa a ter a seguinte
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
redação:
vai à Câmara dos Deputados.
b) Dos números 3 a 9 (inclusive) do art. 63,
que só entrará em vigor 3 anos .após o início da
PARECER
vigência daquela lei.
Nº 226, DE 1959
Art. 2º – Os Quadros de Acesso já elaborados
de acôrdo com a Lei nº 2.657-55, deverão ser
Redação Final das Emendas do Senado ao
atualizados pelos dispositivos desta lei. Os oficiais já
Projeto
de Lei da Câmara nº 107, de 1958,
incluídos nos mesmos, nêles serão mantidos,
que
autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo
devendo, porém, serem reclassificados de acôrdo
Ministério
da
Educação
e Cultura, o crédito especial
cole o disposto nesta lei.
de
Cr$
3.000.000,00
como auxílio d Biblioteca
Art. 3º Os oficiais cujos pontos de segundo
da
Faculdade
Nacional
de
Medicina da Universidade
escrutínio de acôrdo com esta lei sejam superiores
aos dos oficiais reclassificados por força do art. 2º do Brasil.
desta, serão incluídos no Quadro de Acesso no lugar
que lhes competir pela contagem de pontos.
EMENDA Nº 1
Art. 4º – Os oficiais já preteridos na promoção
em virtude do antigo dispositivo ora emendado, terão
Ao projeto (Emenda de Redação).
direito a ressarcir seus prejuízos, desde que o
Dê-se à emenda do projeto a seguinte
requeiram fundamentadamente ao Ministro da redação:
Guerra no prazo de 60 dias.
«Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial
de Cruzeiros 6,500.000,00 como auxílio às
Discussão única da Redação Final das
Bibliotecas
da Faculdade Nacional de Medicina da
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Universidade
do Brasil, da Escola Agrícola da
Câmara nº 107, de 1958, que autoriza o Poder
Pontifícia
Universidade
'Católica de Campinas, no
Executivo a abrir, pelo Ministério de Educação e
Cultura, o crédito especial, de Cr$ 3.000.000,00, Estado de São Paulo e da Universidade Rural de
como auxílio à Biblioteca da Faculdade Nacio- Pernambuco».

– 621 –
EMENDA Nº 2

das do Senado, o Sr. Senador Paulo Fernandes,
Relator da matéria na Comissão de Educação e
Cultura.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Não há oradores inscritos.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, vou encerrar a sessão, marcando
para a próxima a seguinte:

Ao projeto (Emendas números 1 e 3 de
Plenário).
Acrescenta-se, como 2º, o seguinte artigo:
«Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros)
como auxílio às seguintes entidades:
Biblioteca da Escola Agrícola da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas no Estado de
ORDEM DO DIA
São Paulo Cr$ 2.000.000,00.
Biblioteca
da
Universidade
Rural
de
Trabalho das Comissões
Pernambuco Cr$ 1.500.000,00.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Designo
Está encerrada a sessão.
para
acompanhar
na
Câmara
dos
Levanta-se a sessão às 15 horas e 25
Deputados,
o
estudo
das
emen- minutos.

52ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 24 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.

acham-se

Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de Primeiro
Secretário, dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da
Câmara
838,
834,
835

dos
Deputados
ns.
e
837,
encaminhan-
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do autógrafos dos seguintes projetos de lei:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 1959
(Nº 69-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário –Tribunal Federal de Recursos – o crédito
especial de Cr$ 7.277.091,50, para atender às
despesas do abono provisório de 30% aos
servidores da Secretaria do mesmo Tribunal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos –
o crédito especial de Cr$ 7.277.091,50 (sete milhões,
duzentos e setenta e sete mil, noventa e um
cruzeiros e cinqüenta centavos), para atender ao
pagamento, no exercício de 1959, a partir de 1º de
janeiro, das despesas decorrentes do abono
provisório de 30% (trinta por cento), concedido aos
servidores da secretaria do mesmo Tribunal, de
acôrdo com a decisão proferida pelo Tribunal Pleno,
em sessão de 2 de fevereiro de 1959.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos –
o crédito especial de Cr$ 362.467.578,70 (trezentos
e sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta
e sete mil, quinhentos e setenta e oito cruzeiros e
setenta centavos), para atender ao pagamento de
sentenças judiciárias proferidas contra a União.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1959
(Nº 2.545-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de
Cr$ 250.000,00, para pagamento de substituições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal
Superior Eleitoral – o crédito especial de Cr$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros),
para atender ao pagamento de substituições no
decurso do exercício de 1957 (Lei nº 2.745, de 12 de
março de 1956), conforme a seguinte discriminação:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Anexo 5 – Judiciário.
Nº 24, DE 1959
01 – Tribunal Superior Eleitoral.
Verba 1.1.00 – Custeio.
(Nº 4.756-A, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.
Subconsignação 1.1.11 – Substituições – Cr$
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 250.000,00.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito
especial de Cr$ 362.467.578,70 para atender ao publicação, revogadas as disposições em contrário.
pagamento de sentenças judiciárias.
À Comissão de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1959
(Nº 1.998-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 200.000,00, para atender a despesas da
Academia Nacional de Medicina com a publicação de
trabalhos científicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
para atender a despesas da Academia Nacional de
Medicina com a publicação dos trabalhos científicos
apresentados às sessões planárias e à disputa dos
prêmios acadêmicos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PARECERES
NS. 235, 236 E 237, DE 1959
Nº 235, DE 1959

samento do candidato ou aluno do Curso de
Preparação à Carreira de Diplomata à prévia
autorização do Ministro das Relações Exteriores.
2. A proposição é originária de Mensagem do
Sr. Presidente da República, que tomou por base
circunstanciada Exposição de Motivos do titular da
pasta das Relações Exteriores, na qual se assinala a
atual desigualdade de tratamento entre candidatos
ou alunos e diplomados já na carreira. Para êstes
últimos o casamento se torna possível, desde que
haja prévia aquiescência do respectivo Ministro.
Àqueles o casamento se apresenta em têrmos de
proibição absoluta, por fôrça do disposto na
mencionada Lei nº 2.171, que exige a condição de
brasileiro nato para o cônjuge do candidato.
A fim de obviar essa injusta discriminação, o
Executivo houve por bem encaminhar ao Congresso
Nacional o projeto em aprêço, por cuja
constitucionalidade ora nos pronunciamos.
Sala das Comissões, era 4 de dezembro de
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Gaspar Velloso,
Relator. – Gilberto Marinho. – Rui Palmeira. –
Lourival Fontes. – Attílio Vivacqua. – Daniel Krieger.
– Lima Guimarães.
Nº 236, DE 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1957.
o Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1957, que
Relator: Sr. Mem de Sá.
substitui o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.171,
O Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1957,
de 18 de janeiro de 1954, que dispõe sôbre o
teve origem em Mensagem do Sr. Presidente da
ingresso na carreira de Diplomata.
República, de dezembro de 1954, acompanhada de
Relator: Sr. Gaspar Velloso.
exposição de motivos subscrita pelo eminente
O projeto em estudo substitui a redação do Ministro Raul Fernandes.
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.171, de
Visa êle a substituir o parágrafo único
18 de janeiro de 1954, que dispõe sôbre o ingresso do art. 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de
na carreira de Diplomata, introduzindo em 1954, consoante o qual sòmente poderia ter
seu lugar dois parágrafos que subordinam o ca- ingresso na classe inicial da Carreira Di-
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plomática o candidato solteiro ou, se casado, cujo
cônjuge fôsse também brasileiro nato.
A legislação brasileira desde 1920 se
preocupou com o problema do casamento dos
funcionários da carreira diplomática com pessoas de
outras nacionalidades. Variavam as disposições a
respeito, ora permitindo o matrimônio mediante
prévia autorização do Govêrno, ora vedando-o, em
têrmos absolutos. Finalmente, a Lei nº 1.542, de 5 de
janeiro de 1952, fêz depender o casamento de
nossos diplomatas com cônjuges de nacionalidade
estrangeira, simplesmente de licença do Ministro
das Relações Exteriores, após investigação que
fundamentasse a decisão desta autoridade.
Entretanto, como dissemos acima, a Lei nº 2.171,
de 18 de janeiro de 1954, estabeleceu tratamento
diferente para os candidatos ao ingresso na
carreira diplomática, exigindo, quando casados,
que o cônjuge fôsse brasileiro nato. Nada explica
nem aconselha, porém, a injustiça desta
discriminação, impondo aos candidatos condição
ou situação mais severa que a reclamada para os
que já se encontram nos cargos. A fim de
restabelecer a igualdade de tratamento, e,
portanto, a eqüidade e a justiça, o projeto de lei
em exame propõe que se substituam os
dispositivos atualmente em vigor, estipulando que
«se casado com estrangeira o candidato, sua
inscrição no concurso de provas ou no exame
vestibular do Curso de Preparação», também
dependerá simplesmente, como acontece com os
funcionários em exercício, de autorização especial
do Ministro das Relações Exteriores. Igualmente
desta licença dependerá o matrimônio do aluno do
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata com
pessoa estrangeira.
Plenamente justificado o projeto, a Comissão
de Serviço Público o recomenda à aprovação do
Plenário.

Sala das Comissões, em 17 de abril de 1958.
– Prisco dos Santos, Presidente. – Mem de Sá,
Relator. – Gilberto Marinho. – Caiado de Castro. –
Ary Vianna.
Nº 237, DE 1959
1957.

Sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 195, de

Relator: Sr. Rui Palmeira.
O projeto ora em exame substitui o parágrafo
único do art. 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de
1954, com o fim de permitir ao candidato casado
com estrangeira a inscrição no Concurso de Provas
ou no Exame Vestibular do Curso de Preparação à
Carreira de Diplomata mediante autorização especial
do Ministro das Relações Exteriores.
A Lei nº 1.542, de 5 de janeiro de 1952,
revogou lei anterior que proibia o casamento de
funcionários integrantes da carreira com pessoa de
nacionalidade
estrangeira.
Presentemente,
dependem apenas de licença do Ministro de Estado,
após processo que lhe dê o ensejo de julgar da
conveniência ou não de deferir o pedido.
Essa proibição, entretanto, é mantida para os
funcionários em perspectiva, o que constitui uma
injustiça inexplicável.
Somos, pois, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1959.
– Afonso Arinos, Presidente. – Rui Palmeira, Relator.
– Mem de Sá. – Miguel Couto. – Vivaldo Lima.
PARECER
Nº 238, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça – sôbre o
Projeto de Resolução nº 30, de 1953, que dispõe
sôbre a tramitação dos projetos referentes a acor-
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dos comerciais. (Senador Bernardes Filho).
Relator: Sr. Attílio Vivacqua.
De autoria do nobre Senador Arthur Bernardes
Filho, o Projeto de Resolução nº 30, de 1953, dispõe
sôbre a tramitação dos projetos referentes a acordos
comerciais.
Por fôrça do disposto no art. 66, I, da
Constituição da República, ao Senado Federal e à
Câmara dos Deputados devem submeter-se todos
os tratados e convenções celebrados com os
Estados
estrangeiros
pelo
Presidente
da
República. E, só após o devido exame e
pronunciamento do Congresso Nacional, êsses
ajustes poderão ter, através do respectivo diploma
legal, a sua validade.
E foi, justamente, atendendo à importância
que tais ajustes encerram para a vida econômica,
cultural e política do País, que a presente
proposição foi oferecida ao exame do Senado,
com o objetivo precípuo de acelerar o andamento
dos respectivos projetos, pois como assevera o
seu propositor, necessitam êstes de rápida
tramitação nas duas Casas do Congresso, sem o
que, prejuízos de monta poderão advir para os
interêsses nacionais.
A matéria foi omitida no Regimento do Senado
e o projeto, de fato, resolve-a satisfatòriamente,
abreviando sobremodo seu andamento. Assim, é
que, lida no Expediente, a proposição é despachada
às Comissões e encaminhada à primeira delas,
independentemente de publicação e distribuição de
avulsos. Cada órgão técnico terá o prazo de três dias
úteis para estudá-la, devendo, para tanto, reunir-se
extraordinàriamente, no segundo dia útil que se
seguir ao recebimento, a fim de tomar conhecimento
do parecer do Relator.
Se o parecer não fôr proferido, ou se sôbre êle
não se manifestar a Comissão, o projeto passará à

Comissão que o deva estudar a seguir, segundo a
ordem estabelecida no despacho da Mesa.
Esgotado o prazo de pronunciamento da
última Comissão serão lidos, no Expediente da
primeira sessão do Plenário que seguir, os pareceres
existentes, sendo a matéria incluída na Ordem do
Dia da sessão imediata, independentemente da
distribuição de avulsos.
Não havendo pareceres proferidos, o
Presidente anunciará a terminação do prazo de
instrução do projeto e o incluirá como primeira
matéria da Ordem do Dia da sessão seguinte.
As Comissões que se não pronunciarem no
prazo de três dias, acima aludidos, poderão fazê-lo em
Plenário, por escrito, ou, em caso justificado, oralmente.
Outras providências de igual conteúdo, e
conducentes à rapidez da tramitação, são também
previstas. Assim o caso de emendas oferecidas em
Plenário, quando, então, as mesmas normas, já
determinadas para o andamento do projeto, são
aplicadas, reduzindo-se a um dia útil, o tríduo para a
manifestação das Comissões.
Sem
dúvida,
a
proposição
atinge,
perfeitamente, as finalidades a que se propõe,
abreviando sobremodo a tramitação dos projetos.
Somos, assim, pela aprovação do presente
projeto de resolução.
Sala das Comissões em 2 de outubro de 1956.
– Lima Guimarães, Presidente em exercício. – Attílio
Vivacqua, Relator. – Francisco Gallotti. – Rui
Palmeira. – Gaspar Velloso. – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Dou a palavra ao nobre Senador Lino de
Mattos, orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, tomou vulto no noticiário
da imprensa a movimentação dos contrabandistas.
Falando em uma concentração em Campi-
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nas e, depois, aos Deputados da Comissão
Parlamentar de Inquérito, o Sr. Renato Costa Lima,
Presidente do I.B.C. referiu-se a certo «Mister X»
como chefe dos contrabandistas do café. Negou-se,
todavia, o Presidente do I.B.C. a dar o nome do
referido «Mister X», adiantando, apenas, que é êle
brasileiro e cidadão de prestígio, conforme provas
em poder de oficiais do Exército Nacional.
Acredito que a comissão de militares
encarregada da apuração de responsabilidades de
indivíduos envolvidos no contrabando de café
consiga descobrir e apontar os culpados, mas duvido
que a êsse «Mister X» aconteça algo de maior
importância. É cidadão de prestígio. Em outras
palavras, trata-se de homem de muito dinheiro.
Possui, portanto, imunidades. As verdadeiras e as
melhores imunidades.
Estou convencido de que a referência a êsse
«Mister X» foi uma espécie de fôrça de expressão do
Sr. Renato Costa Lima, a fim de dar idéia das
dificuldades para identificação dos traficantes. São
êles em número elevadíssimo. Há uma verdadeira
corrente de culpados por ação e omissão.
O primeiro e maior culpado é o próprio
Govêrno da República que criou e, teimoso, mantém
um sistema cambial, autêntico coveiro de cemitério,
porque abre covas e sepulta, vagaroso, mas com
segurança, as economias da Nação e da maioria
do
povo
não
bafejado
pelos
favores
governamentais.
O sistema cambial somado ao tratamento
discriminatório
das
autoridades
fazendárias
favorecendo a uns em detrimento de outros
respondem pela transformação do Brasil, em paraízo
dos contrabandistas, fato que deveria encher
de vergonha a cada um dos culpados por essa
situação.
Na enumeração dos responsáveis não se
pode incluir, por ação ou por omissão muitas das
nossas autoridades diplomáticas.

Não exagero: Veja-se, como exemplo, o que
se constata na Bôlsa de Nova York. Entre as últimas
remessas de cafés registradas, para cotação na
referida Bôlsa, figuravam 126 mil sacas dêsse
produto, com a especificação de origem, como sendo
brasileiro, mas cujos portos de embarque foram,
entre outros, Caiena, Paramaribo, Montevidéu,
Conceição do Paraguai, e, para maior estranheza,
alguns portos europeus.
Cabe, nesse episódio, a interrogação para se
saber da ação dos nossos cônsules e demais
autoridades diplomáticas.
As Guianas e o Uruguai, para citar sòmente
êsses casos, não produzem café. Entretanto
exportam. Seria fácil para as autoridades consulares
a identificação dos responsáveis por êsse
contrabando.
Era verificar quem importou o café e de quem;
estaria a identificação feita.
Não me parece descabido que, entre as
atribuições dos nossos representantes no exterior, se
inclua essa tarefa de zelar pelos interêsses da
economia nacional, colaborando com a repressão a
tôdas as formas de contrabando.
Igualmente devem merecer censura os
comandantes dos navios do Ló de Brasileiro e da
Costeira. Não se compreende que os nossos navios
embarquem ou desembarquem cafés brasileiros em
portos estrangeiros sem que se preocupem em
averiguar se se trata ou não de contrabando.
Vou exemplificar com o porto paraguaio de
Conceição, onde, habitualmente, são embarcadas
remessas de café que os comandantes dos navios
brasileiros sabem que não foram produzidas naquele
país. É elementar que êsses servidores de navios
brasileiros deveriam estar obrigados não sòmente a
denunciarem o fato como, também se recusarem a
embarcar êsse contrabando.
Seria
longa
a
enumeração
dos
culpados
na
proliferação
do
con-
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trabando do café em nosso País, que, conforme
acentuei já desta tribuna, é de uma originalidade
estravagante – contrabando que entra, contrabando
que sai. Os veículos aproveitam integralmente as suas
viagens: são lotados com o café, apenas para falar no
contrabando de café, porque há outros. Vão aos países
vizinhos, deixam lá a moamba – como se diz na gíria –
o produto contrabandeado, recebem nova carga de
moamba também, e entram no Brasil. Negócio
altamente rendoso, porque não se perde um quilômetro
sequer da movimentação dêsses veículos.
Sr. Presidente, voltarei ao assunto em outras
oportunidades. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. – (Pausa).
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 185, DE 1959
Senhor Presidente.
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
solicitado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda se digne
prestar as informações seguintes:
1º) Relação completa dos servidores públicos
que prestam serviços, a qualquer título, na Delegacia
do Tesouro Brasileiro em Nova York, discriminandose os vencimentos de cada um e data em que iniciou
as funções do cargo na referida Delegacia.
2º) Enumeração das atribuições principais da
Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova York,
relacionando-se os encargos de maior relêvo
realizados no decurso do govêrno do Presidente
Juscelino Kubitschek.
3º)
Número
de
automóveis
ou
de
quaisquer
outros
veículos
ofi-

ciais a serviço da referida Delegacia.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – A Ordem do Dia
consta de «Trabalho das Comissões».
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão. Designo para a de amanhã, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 14, de 1959, que exonera, a pedido, Cristina Rose
Maria Joffily do cargo de Taquígrafa classe «N», do
Quadro da Secretaria do Senado Federal (projeto de
autoria da Comissão Diretora).
2 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 15, de 1959, que nomeia Jorge Manoel Azevedo,
candidato aprovado em concurso, para cargo inicial
da carreira de Taquígrafo do Quadro da Secretaria
do Senado Federal (projeto de autoria da Comissão
Diretora).
3 – Discussão única do Requerimento nº 179,
de 1959, pelo qual o Senhor Senador Coimbra
Bueno solicita o desarquivamento do Projeto de
Resolução nº 24, de 1956, que dispõe sôbre a
remessa de exemplares do «Diário do Congresso
Nacional». Seção II, às Câmaras Legislativa
Estaduais e Municipais.
4 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 11, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 destinado à
conclusão do Centro Educacional de Maceió,
Estado de Alagoas (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 226 de
1959).
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5 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Lei da Câmara número 187, de 1958, que
institui o concurso de títulos para provimento dos
cargos de médico do quadro do Hospital Alcides
Carneiro, em Campina Grande, no Estado da
Paraíba (redação oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 228, de 1959).
6
–
Discussão
única
da
Redação
Final
do
Projeto
de
Lei
do
Senado

número 26, de 1956, (de autoria do Senhor Senador
Ruy Carneiro), que altera o art. 221 do Código de
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941) (Redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 229, de
1959).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 14 horas e 50
minutos.

53ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 25 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Viana.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.

acham-se

Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 1º, dá
conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem
Do Sr. Presidente da República, nº 91,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 1959, já sancionado, que modifica o
item II do art. 4º da Lei nº 305, de 18 de julho de
1948.
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Aviso
Do Sr. Ministro da Guerra, nos seguintes têrmos:
MINISTÉRIO DA GUERRA
Em 19 de junho de 1959.
Aviso nº 429/4/D/1.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a satisfação de comunicar a V. Ex.ª que,
em Portaria desta data, designei o Coronel da Arma de
Infantaria Joaquim Vicente Rondon, oficial de meu
Gabinete, como elemento de ligação entre a Secretaria
do Senado Federal e o Ministério da Guerra.
Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. os
protestos de meu alto aprêço e distinta consideração
– Henrique Lott.
Ofícios
Da Câmara dos Deputados, ns. 836 e 839,
encaminhando autógrafos dos seguintes projetos de
lei da Câmara:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, De 1959
(Nº 4.821.B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Concede abono provisório aos servidores das
secretarias e serviços auxiliares de tribunais federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido aos servidores da
secretaria e dos serviços auxiliares do Superior
Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, do
Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, do Tribunal de Contas, dos Tribunais

Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª
regiões e dos tribunais regionais eleitorais do
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Goiás e Mato, Grosso, um abono provisório
correspondente a 30% (trinta por cento) dos
respectivos padrões, referências e símbolos de
vencimentos, salários e funções, nos têrmos
do disposto na Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de
1959.
Art. 2º O abono a que se refere o artigo
anterior é extensivo aos servidores inativos e aos
extranumerários tarefeiros e contratados das
secretarias e serviços auxiliares dos referidos
tribunais,
bem
assim
aos
funcionários
e
extranumerários ativos e inativos das auditorias
militares.
Art. 3º O abono de que trata esta lei será
devido a partir de 1º de janeiro de 1959, mas não se
incorporará, em caso algum nem para qualquer
efeito, ao vencimento, remuneração, salário ou
provenios de inatividade.
Art. 4º Para atender, no exercício de 1959, a
despesa, decorrente desta lei, é o Poder
Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário e ao
Tribunal
de contas, os creditos especiais de
Cruzeiros 134.661.816,00 (cento e trinta a e
quatro milhões, seiscentos e sessenta um mil,
oitocentos e dezesseis cruzeiros) e Cruzeiros
25.078.320,00 (vinte e cinco milhões, setenta e oito
mil, trezentos e vinte cruzeiros), respectivamente
assim distribuídos:
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Superior Tribunal Militar............................................................................................................
Tribunal Superior do Trabalho..................................................................................................
Tribunal Superior Eleitoral.........................................................................................................
Tribunal de Justiça do Distrito Federal......................................................................................
Tribunal de Contas....................................................................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região..................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região..................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região ...................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região ....................................................................
Tribunal Regional cio Trabalho da Sexta Região.....................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região....................................................................
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região.....................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Pará..........................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão..................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí..........................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará........................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.................................................................
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.....................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.............................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.....................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.....................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia........................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo...........................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro...........................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.........................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná......................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina..........................................................................
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul....................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais............................................................................
Tribunal Regional. Eleitoral de Goiás.......................................................................................
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.............................................................................

Cr$
9.314.856,00
10.387.200,00
5.424.480,00
14.697.720,00
25.078.320,00
8.921.520,00
11.691.360,00
4.361.040,00
3.818.520,00
3.417.480,00
3.422.520,00
2.144.880,00
1.716.520,00
655.440,00
577.440,00
926.640,00
1.140.120,00
2.027.520,00
1.220.400,00
1.153.440,00
2.366.640,00
425.880,00
631.440,00
3.764.880,00
930.600,00
2.537.000,00
8.294.760,00
12.555.000,00
2.121.120,00
1.674.720,00
3.843.000,00
6.917.400,00
1.047.600,00
532.660,00

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 28, De 1.959

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São declarados extintos, para o efeito
de autorizar o seu cancelamento, os débitos dos
(Nº 4.730-B, de 1958, na Câmara dos Deputados).
servidores civis da União, provenientes de
equiparações de vencimentos concedidos em virtude
Cancela débitos de servidores públicos civis de mandados de segurança que posteriormente
da Unido, provenientes de equiparações de foram revogados.
Art. 2º Os débitos cancelados por esta lei são
vencimentos concedidos em virtude de mandados de
apenas os que se referirem à restituição das difesegurança.
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renças de remuneração correspondente ao período
compreendido entre a data da concessão do
mandado de segurança e a da ulterior publicação da
decisão reformatória.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças.
PARECERES
Ns. 239, 240 E 241, De 1959
Nº 239, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 392, de 1956,
(número 835-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)
que autoriza o Poder Executivo a estudar, projetar e
construir uma ponte sôbre o Rio Tocantins, entre
Tocantinópolis, no Estado de Goiás e Pôrto Franco,
no Estado do Maranhão.

São empreendimentos enquadrados no Plano
de Valorização Econômica da Amazônia, regulado
pelo art. 199 da Constituição Federal.
A providência legislativa em exame importa na
modificação da Lei nº 1.808, de 6 de janeiro de 1953.
O Congresso poderá fazê-lo sem alterar, entretanto,
a Lei Orçamentária vigente Lei nº 2.998, de 10 de
dezembro de 1956. Não se trataria de mero estôrno,
permitido pelo artigo 75 da Constituição Federal, mas
de uma alteração da Lei Orçamentária. Demais
disto, o orçamento do Plano da Valorização
Econômica da Amazônia é a execução financeira da
cooperação entre os Estados e os Territórios
daquela região e seus respectivos Municípios
estabelecida pelo art. 199, parágrafo único do
Estatuto Constitucional.
Reconhecida a competência do Congresso
para modificar a citada Lei 1.806, não poderá porém
o novo diploma legal ser aplicado retroativamente.
Será uma norma para vigorar no exercício de 1958.
Assim, opinamos pela aprovação do projeto
com a seguinte emenda ao art. 3º.
Sala das Comissões, em 26 de março de
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Attílio Vivacqua,
Relator. – Lourival Fontes. – Gilberto Marinho. – Ruy
Carneiro. – Argemiro de Figueiredo. – Lima
Guimarães. – Gaspar Velloso. – Daniel Krieger.

Relator: Sr. Attílio Vivacqua.
A presente iniciativa tem por fim autorizar o
Poder Executivo a estudar, projetar e construir uma
ponte sôbre o Rio Tocantins, entre Tocantinópolis, no
Estado de Goiás e Pôrto Franco, no Estado do
Maranhão.
Das verbas orçamentárias consignadas pela
EMENDA Nº 1-C
Superintendência da Amazônia, aos Estados de
Goiás e Maranhão, se destacará anualmente a
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de
parcela de Cruzeiros 10.000.000,00, com exceção do sua publicação sendo porém o disposto no art. 2º
último exercício, que poderá ser menor.
executado no exercício financeiro da União de 1958.
Os recursos previstos poderão ser aplicados
mediante convênio pelo D.N.E.R.
Nº 240, de 1959
Os ilustres autores do Projeto, Deputados
Fonseca Silva e Newton Bello fundamentaram-no em
Da
Comissão
de
Transportes,
longa justificação.
Comunicações
e
Obras
Pú-
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blicas; sôbre o" Projeto de Lei da Câmara nº 392, de zônia, conforme estabelece o art. 2º do projeto
1958.
destinando-se, anualmente para êsse fim a dotação
de Cr$ 10.000.000,00.
Relator: Sr. Nelson Firmo.
Esta dotação será em partes iguais entregue
Um dos problemas centrais, no Brasil, é, aos Estados de Goiás e Maranhão, podendo ambos
indiscutivelmente, o de transportes e facilidades de delegar a aplicação dos ditos recursos ao
comunicações entre Estados e Municípios. Somos, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
ainda, nesse sentido, um povo atrasado. Daí opinar
Do ponto de vista financeiro nada há que
favoràvelmente pela aprovação do Projeto de Lei da objetar à proposição, que apenas procura disciplinar
Câmara nº 392, relativo à construção de uma ponte o processo de financiamento de obra julgada de
sôbre o Rio Tocantins, entre Tocantinópolis, no interêsse, público sem aumento na despesa da
Estado de Goiás e Pôrto Franco, no Maranhão.
União.
O assunto já foi exaustiva e lùcidamente
De fato, a ponte em aprêço se destina a ligar a
ventilado e debatido na Câmara Federal, suas BR-21 à BR-14, estradas que vem recebendo
respectivas comissões e pelo Plenário, bem como recursos nos últimos Orçamentos, através de
apor diversas Comissões do Senado:
Superintendência da Valorização Econômica da
Opino, pois, pela aprovação do Projeto de Lei Amazônia. Assim, a medida projetada teria sòmente
em apreço, com a emenda ao art. 3º, proposta e o caráter de destaque obrigatório para a construção
aprovada pela ilustre Comissão de Constituição e da ponte à conta das dotações globais consignadas
Justiça do Senado.
aos Estados do Maranhão e Goiás, no setor
Sala das Comissões, em 12 de abril de 1957. rodoviário.
– Novaes Filho, Presidente. – Nelson Firmo, Relator.
O projeto todavia, não se compadece com a
– Neves da Rocha. – Francisco Gallotti. – Coimbra boa técnica legislativa, principalmente quando
Bueno.
determina a inclusão de dotações nos Orçamentos
futuros, sem limitar o número de exercícios e
Nº 241, de 1959
autoriza o Poder Executivo a estudar, projetar e
construir uma obra, atribuições que lhe são normais,
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de desde que conte com os recursos próprios.
Julgamos
conveniente,
por
isso,
a
Lei da Câmara nº 392-56).
apresentação de emenda que sane as falhas e
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado.
omissões do projeto.
O presente projeto autoriza o Poder Executivo
Nestas condições, a Comissão de Finanças
a estudar, projetar e construir uma ponte sôbre o Rio opina favoravelmente à proposição, nos têrmos do
Tocantins, entre Tocantinópolis, no Estado de Goiás, seguinte:
e Pôrto Franco, no Estado do Maranhão.
As despesas com a construção da mencionada
Substitutivo
ponte correrão à conta dos recursos constitucionais,
consignados
no
Orçamento
da
União,
à
Art. 1º O Orçamento da União consignará,
Superintendência da Valorização Econômica da Ama- durante cinco (5) exercícios, no subanexo da Supe-
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rintendência da Valorização Econômica da Amazônia a
dotação de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), para a construção da ponte rodoviária sôbre
o Rio Tocantins, entre Tocantinópolis, na Estado de
Goiás, e Pôrto Franco, no Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A dotação de que trata êste
artigo será dividida, em parcelas iguais, na
discriminação orçamentária dos Estados de Goiás e
do Maranhão, no referido subanexo.
Art. 2º A construção da ponte a que se refere
esta lei poderá ser executada pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, mediante
convênio com a Superintendência da Valorização
Econômica da Amazônia.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 23 de junho de 1959.
– Vivaldo Lima, presidente em exercício – Dix-Huit
Rosado, Relator. – Fernando Corrêa. – Lima
Guimarães. – Ary Vianna. – Victorino Freire. – Mem
de Sá. – Francisco Gallotti. – Fausto Cabral. –
Fernandes Távora.
PARECERES
Ns. 242, 243 E 244, De 1959
Nº42, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 129 de 1957 (número
1.714-56 na Câmara dos Deputados), que cria
cargos isolados de provimento efetivo, no Magistério
do Exército.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O
Sr.
Presidente
da
República
enviou
Mensagem
ao
Congresso
Nacional,
pleiteando
a
criação
de
60

(sessenta) cargos, de padrão "N" para adjuntos de
catedráticos e 10 (dez) outros, de padrão "O" para
catedráticos,
para
serem
preenchidos
por
professores civis, em concurso universal de títulos e
de provas, na forma do parágrafo 3º do artigo 15 do
Decreto nº 37.596, de 28 de maio de 1955 os quais
integrarão o magistério do Exército (Mensagem nº
392, de 7 de agôsto de 1956).
O Sr. Ministro da Guerra fundamentou a
solicitação endereçada ao Sr. Presidente da
República, reclamando a urgência do deferimento da
medida legislativa pleiteada, em decorrência
das necessidades da Academia Militar das Agulhas
Negras dos Colégios Militares do Rio de Janeiro
e de Belo Horizonte, das três Escolas Preparatórias,
como
também
pela
criação
de
novos
Colégios Militares na Bahia, no Recife, em Curitiba e
em Goiás, e Ginásios Militares, onde não
haja Colégios Militares e Escolas Preparatórias –
"assunto do máximo interêsse do Exército e do
Brasil, já com planificação aprovada pelo Ministro
da Guerra, depois dos estudos no Estado
Maior das Fôrças Armadas e no Estado Maior do
Exército".
O projeto foi aprovado pela Câmara dos
Deputados, como redigido depois da audiência das
Comissões de Constituição e Justiça, Educação,
Segurança Nacional e Finanças (18 de junho de
1957). Recebido no Senado Federal, em 8 de julho
daquele ano, sôbre o projeto já se pronunciaram as
Comissões de Constituição e Justiça (em 4 de
dezembro de 1957, Parecer nº 84, de 1958), de
Segurança Nacional (em 28 de fevereiro de 1958,
Parecer nº 85, de 1958) e de Finanças em 11 de
abril de 1958, Parecer nº 86, de 1958) opinando pela
sua aprovação.
Apresentada
emenda
pelo
Senador
Fausto
Cabral,
na
sessão
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de 29 de abril de 1958, o projeto – com a proposição
subsidiária me foi redistribuído em 15 de abril de
1959 (mês corrente).
Os cargos de adjunto de catedrático, em
número de 60, seriam preenchidos mediante
concurso de provas e títulos, na forma do
Decreto número 37.396, de 26 de maio de 1955
e os dez outros de catedrático pelos atuais
adjuntos de catedráticos efetivos do Magistério
Militar.
Daí por que se alteraria o artigo 2º do projeto,
determinando-se o preenchimento dos cargos de
catedráticos imediatamente e progressivamente os
de adjunto de catedrático de acôrdo com as
necessidades da Academia Militar, Escolas
Preparatórias e nos Colégios Militares.
Entendeu o autor da emenda que, como
redigido o art. 1º do projeto, os adjuntos aprovados
em concurso deveriam ser submetidos a novas
provas ou que teriam direito a ser efetivados no
cargo de catedrático, nos têrmos dos Decretos-lei
números 103 de 23 de dezembro de 1937, e 8.922,
de 28 de janeiro de 1946. Vê-se que qualquer
pretensão dos beneficiários da medida estaria
perempto pelo fluir do tempo e em face da prescrição
consumada em obediência ao artigo 178, parágrafo
10, inciso VI do Código Civil Brasileiro. Por via
legislativa é que não poderiam vindicar qualquer
direito contra a União Federal, data vênia.
Porém,
consoante
está
plenamente
demonstrado pelo Sr. Ministro da Guerra, o projeto
cogita da criação de cargos novos para provimento
oportuno, por via de concurso de provas e títulos, em
virtude da criação de novas Escolas Preparatórias
e Colégios Militares, os quais não puderam
ser providos por aquêles adjuntos sem que se
abrissem novas vagas e se exigissem novos
provimentos.

Não há a inconstitucionalidade argüida pelo
eminente autor da emenda, nem se vislumbra
possibilidade de vulneração de quaisquer direitos
adquiridos por professôres adjuntos, em exercício,
sabido que a criação de novos cargos e a admissão de
novos professôres para exercerem o magistério noutras
Escolas Militares não poderia molestá-los sequer.
Ao revés, do que se argüiu na proposição
subsidiária, o projeto está escoimado de qualquer
inconstitucionalidade e é susceptível de aprovação,
como redigido. Assim, opino pela rejeição da
Emenda nº1.
Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de Aguiar,
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Daniel Krieger.
– Menezes Pimentel. – Lima Guimarães.
N° 243, de 1959
Da Comissão de Segurança Nacional sôbre
emenda oferecida ao Projeto de Lei da Câmara
número 129 de 1957.
Relator: Sr. Jarbas Maranhão.
Em virtude de haver recebido emenda no
Plenário, volta a esta Comissão o Projeto de Lei da
Câmara número 1.714-B de 1956 (no Senado nº
129, de 1957) que cria cargos isolados de
provimento efetivo, no Magistério do Exército.
II. A Emenda (nº 1) de autoria do eminente
Senador Fausto Cabral, altera os artigos 1º e 2° e
tem por objetivo principal o aproveitamento imediato
dos atuais adjuntos de catedráticos efetivos do
Magistério Militar, nos dez (10) cargos de
catedrático, padrão "O", que a proposição cria.
III. O ilustre representante do Ceará,
justificando a emenda, alega que, tal como
está redigido, o projeto é inconstitucional "por
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exigir novo concurso dos atuais professôres
efetivos, que têm direito à cátedra, sem maiores
exigências.
IV. No que toca à constitucionalidade do
projeto, ficou o assunto resolvido pela Comissão
de Constituição e Justiça, que de acôrdo com
parecer do Relator da matéria, Senador Jefferson de
Aguiar, nada viu, nêle, de infringente da Constituição.
V. Examinada a Emenda quanto ao mérito,
achamos que deva ser rejeitada, uma vez que se
trata, na espécie, como demonstra o Senhor Ministro
da Guerra em sua Exposição de Motivos, de novos
cargos, de admissão de novos professôres para
exercerem o magistério em outros estabelecimentos
militares, sendo necessário assim, a bem do ensino,
não transigir no critério seletivo de professôres.
VI. Ante o exposto, considerando a Emenda nº
1 prejudicial aos interêsses do ensino militar,
opinamos por sua rejeição.

e 10 cargos de professor catedrático, padrão O, a
serem preenchidos mediante concurso, por professôres
civis, á medida das necessidades, na Academia Militar
das Agulhas Negras, Escolas Preparatórias e Colégios
Militares, já existentes, bem assim nos Colégios e
Ginásios Militares que vierem a ser criados.
A emenda manda aproveitar, imediatamente,
nos cargos de professor catedrático, os atuais
adjuntos de catedrático, que se hajam habilitado nos
concursos de provas já realizadas.
De acôrdo com os pareceres, das doutas
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Nacional, órgãos competentes para o exame do mérito
do assunto, opinamos pela rejeição da emenda.

N° 244, de 1959

EMENDA Nº 1

Sala das Comissões, em .. de .. de 1959. –
Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary Vianna,
Relator. – Fernandes Távora. – Fausto Cabral, –
Francisco Gallotti. – Fernando Corrêa. – Victorino
Freire. – Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá. – Lima
Sala das Comissões, em 14 de maio de 1959. Guimarães.
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Jarbas
Maranhão, Relator. – Fernando Corrêa. – Zacharias
EMENDA A QUE SE REFEREM OS
de Assumpção. – Jorge Maynard.
PARECERES SUPRA

Dê-se ao artigo 1º do projeto a seguinte
Da Comissão de Finanças sôbre a emenda de
Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nº 129, de redação:
Art. 1º São criados, no Quadro Permanente,
1957.
do Ministério da Guerra, no Magistério do Exército, Relator: Sr. Ary Vianna.
60 (sessenta) cargos isolados de provimento efetivo,
Em virtude da emenda apresentada, em de adjunto de catedrático, padrão N, e 10 (dez)
Plenário pelo ilustre Senador Fausto Cabral, volta o cargos isolados de provimento efetivo, de catedrático
presente projeto a esta Comissão, a fim de que padrão O, os quais serão preenchidos sòmente
sôbre a mesma se pronuncie.
por civis, sendo que os primeiros mediante concurso
Pelo projeto são criados, no Magistério Militar, de títulos e provas, na forma de Decreto nº
60 cargos de adjunto de catedrático, padrão N,
37.396, de 26 de maio de 1955, e os 10 (dez)
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últimos pelos atuais adjuntos de catedráticos efetivos
do Magistério Militar que se hajam habilitado nos
concursos de provas e titulos realizados de acôrdo
com os Decretos-lei ns. 103, de 23 de dezembro de
1957 e 8.922 de 26 de janeiro de 1946.
Em conseqüência, modifiquem-se os têrmos
iniciais do artigo 2º, que passará a ter a seguinte
redação:
Art. 2º O preenchimento dos cargos de
catedrático, a que se refere o artigo 1º, se fará
imediatamente, e o dos de adjunto de catedrático a
medida das necessidades, e, progressivamente, na
Academia Militar das Agulhas Negras, nas Escolas
Preparatórias, nos Colégios Militares do Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Salvador, já criados, e nos Colégios e
Ginásios Militares que vierem a ser criados.
Justificação
O projeto com a redação original, do
Executivo,
apresenta-se
evidentemente
inconstitucional, por exigir novo concurso dos atuais
professôres efetivos que têm direito adquirido à
cátedra sem mais exigências daí a emenda que
oferecemos ao seu artigo 1º com as adaptações em
que implicou para o artigo 2º.
A reconstituição dos fatos esclarece melhor a
questão. O exercício do magistério militar vem sendo
regulado, desde 1937, pelo Decreto-lei número 103,
de 23 de dezembro daquele ano. Em 1941, – pelo
Decreto-lei nº 3.715, de 15 de outubro – o govêrno
do regime da exceção em que então vivíamos,
determinou (artigo 1º) que as vagas de professor
ocorridas no Colégio Militar fôssem preenchidas "por
civis contratados, admitidos mediante concurso de
provas" e, ao mesmo tempo revogou (artigo 2º)
o disposto no artigo 2º § 1º do Decreto-lei nº

103, mas apenas "referente a êsse estabelecimento
de ensino" (Colégio Militar). O artigo 2º § 1º, do
Decreto-lei nº 103 é o seguinte:
"Art. 2º § 1º Os professôres catedráticos e
adjuntos de catedráticos serão civis ou militares,
nomeados mediante concurso de títulos ou provas,
para disciplinas de assuntos gerais, não
essencialmente militares, pertencentes aos cursos
da Escola Militar e dos Colégios Militares ou
estabelecimentos militares que em lugar dêstes
venham a ser criados".
Posteriormente foram criadas as Escolas
Preparatórias, sendo logo abertos concursos para
preenchimento dos cargos de catedráticos e adjuntos
de catedráticos dêsses novos estabelecimentos. Os
editais
então
publicados
mencionavam
expressamente esta circunstância – concurso para
catedrático e adjunto de catedrático – e não aludiam
ao Decreto-lei nº 3.715, exatamente porque êsse
diploma se referia de forma expressa ao Colégio
Militar; donde a conclusão de que tais concursos
estavam, na verdade, sendo regulados pelo artigo 2º
parágrafo 1º, do Decreto-lei nº 103 (mais adiante
revigorado), no momento em plena vigência no que
dizia respeito às, escolas preparatórias. Tanto assim
é que o edital nem sequer separava os catedráticos
dos adjuntos de catedráticos, porque isto já estava
decidido pelo artigo 13, § 4º do mesmo Decreto-lei nº
103, que dispunha:
– O adjunto de catedrático mais antigo do
Magistério será o substituto do catedrático em seus
impedimentos legais e seu sucessor no caso de
vaga.
Como a quase totalidade das cátedras
se encontravam vagas, tratando-se, como
se tratava de escolas novas, os primeiros
classificados
nos
concursos
realiza-
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dos por fôrça dêsses editais ficaram no pressuposto
– pressuposto que era um direito adquirido – de que
seriam nomeados em caráter efetivo (art. 2º, § 1º
Decreto-lei nº 103), e desde logo como catedráticos
(art. 13 § 4º). Mas tal não aconteceu, e a sua
admissão se fêz a título provisório – a até que,
reintegrado o Brasil no regime democrático, o novo
govêrno se apressou em corrigir essa falha através
de um novo Decreto-lei – o de número 8.922, de 26
de janeiro de 1946 – cujo art. 1º restabeleceu
expressamente a norma do artigo 2º parágrafo 1º do
Decreto-lei número 103 (há pouco citado) e cujo
artigo 2º reconhecendo o direito adquirido daqueles
professôres dispôs:
"Art. 2º Os atuais professôres nomeados a
título provisório, por portarias ou decretos, para a
regência das disciplinas não essencialmente
militares, para a Escola Militar, Colégio Militar e
Escolas Preparatórias, serão efetivados no
Magistério Militar", desde que aprovados em
concurso de títulos; de acôrdo com o parágrafo 1º do
artigo 2º do Decreto-lei nº 103, de 23 de dezembro
de 1937".
Realizou-se o concurso de títulos então
exigido, mas os professôres que tinham direito à
cátedra, por serem os únicos ou os mais antigos do
magistério, foram nomeados simplesmente como
adjuntos de catedráticos apesar de a efetivação ser
ampla: "no Magistério Militar" e "de acôrdo com o §
1º do art. 2º do Decreto lei nº 103, isto é, como
"professôres
catedráticos
ou
adjuntos
de
catedráticos", conforme fôsse a sua situação em face
do critério consubstanciado no art. 13 § 4º, do
mesmo Decreto-lei nº 103.
Note-se que êsse direito é anterior à
Constituição de 1946 que a rigor já não atingiu
os respectivos titulares. Mesmo assim, os pro-

fessôres visados pela emenda proposta satisfazem
também, plenamente a exigência capitulada na nova
Carta Magna para serem vitalícios (artigo 168, inciso
VI), e portanto catedráticos – (artigo 167) – uma vez
que se habilitaram em concurso de provas e títulos.
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1958. –
Fausto Cabral.
PARECER
Nº 245, De 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 191, de 1957, na Câmara nº
885-B, de 1955) , que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 186.000.000,00 para atender
ao pagamento de despesas inadiáveis do Lóide
Brasileiro.
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
Em data de 2-12-1955, o Sr. Contra Almirante
Américo Jacques Mascarenhas Silveira, então
Diretor do Lóide Brasileiro, dirigiu ao Sr. Ministro da
Viação – Sr. Lucas Lopes, uma exposição clara e
Pormenorizada sôbre a situação financeira da
Emprêsa e pleiteando fôsse concedido um auxílio de
Cr$ 186.000.000,00, através de crédito especial a
ser aberto e cujo montante pede lhe seja desde logo
entregue, por antecipação.
O Sr. Ministro da Viação, em expediente de 912-1955 se dirigiu ao Sr. Presidente da República,
com parecer favorável à solicitação, mas ponderava
que ante a escassez de recursos, não era possível
autorizar o adiantamento da elevada soma solicitada
– (186 milhões de cruzeiros) – à conta de crédito a
ser ainda pedido ao Poder Legislativo. Entretanto,
adiantaria a importância julgada absolutamente

– 640 –
necessária para despesas inadiáveis, ou sejam Cr$
30.000.000,00. O Sr. Presidente da República
autorizou e em data de 17-12-1955 enviou ao
Congresso Nacional a Mensagem nº 605, solicitando
a abertura do referido crédito especial.
E em novembro de 1955, na Câmara, sob o nº
885-55, tem início a apreciação da matéria, para, em
1957, agôsto, ser aprovada.
Em 30 de agôsto de 1957 é, pelo Sr. VicePresidente do Senado, remetido o projete à
Comissão de Finanças e a 21-6-1959 me foi
distribuído pelo Sr. Presidente desta Comissão,
chegando às minhas mãos a 28-5-1959, sob o nº
191, de 1957.
Da
importância
pedida
Cruzeiros
186.000.000,00), de acôrdo com autorização dada
pelo Sr. Presidente da República, foram logo
entregues ao Lóide Brasileiro Cr$ 30.000.000,00,
como adiantamento e, posteriormente, mais um
adiantamento de Cr$ 52.000.000,00 foi efetuado,
conforme solicitara o Sr. Ministro da Viação e Obras
Públicas em Exposição de Motivos de 21-5-1956.
Assim, do crédito previsto Cr$ 186.000.000,00) o
Lóíde, por adiantamento, já recebeu Cruzeiros
82.000,000,00. Há, portanto, ainda a receber a
importância de Cr$ 104.000.000,00.
Terão, porém, desaparecidos os motivos pelos
quais fôra pedida a abertura do crédito global de Cr$
186.000.000,00?
Não. Ao contrário.
A situação financeira do Lóíde tem se
agravado e mais urgente se torna a aprovação do
projeto para que o saldo (Cr$ 104.000.000.00) possa
ser entregue a essa principal companhia de
navegação do País.
Somos, pois, pela aprovação.
Sala das Comissões, em 23 de junho
de 1959. Vivaldo Lima, Presidente em exercício.
– Francisco Gallotti, Relator. – Victorino Freire.
– Mem de Sá. – Fernando Corrêa. – Fausto
Cabral. – Fernandes Távora. – Ary Vian-

na.– Dix-Huit Rosado. – Lima Guimarães.
PARECER
Ns. 246 E 247, De 1959
Nº 246, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958,
(número 3.572-B, de 1957, na Câmara dos
Deputados), que concede o auxílio de Cr$
1.500.000,00 à Prefeitura de Guamá, no Estado do
Pará.
Relator: Sr. Rui Palmeira.
Guamá é hoje, um dos municípios mais
progressistas do Pará, em cuja economia situa-se
como fôrça positiva.
Sede da Colônia Nacional, que lhe tomou o
nome, grande tem sido ali o fluxo de colonização, o
que se vem refletindo favoràvelmente no
desenvolvimento econômico da região, hoje centro
de importância no Estado, visto que produz, em
quantidade apreciável, arroz, algodão, milho, fibras e
fumo.
Além disso, o município, bem servido por via
rodoviária e fluvial, é cortado pela BR-24, que liga o
norte a Brasília.
Apesar disso, Guamá ainda não possui prédio
adequado ao funcionamento de um grupo escolar, o
que representa, mais do que um anseio do povo,
uma necessidade que precisa ser satisfeita com
urgência.
Recordando êsses fatos, o ilustre Deputado
Lobão da Silveira, tendo em vista a comemoração,
em setembro de 1958, do centenário de fundação
daquele município, aproveitou o ensejo para
apresentar o presente projeto, pelo qual se autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 1.500,000,00 para a
construção, em Guamá, de um grupo escolar.
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Essa seria a maneira como a União auxiliaria o
município em aprêço, na celebração de seu
centenário.
Do ponto de vista constitucional e jurídico
nada há que invalide a proposição, sendo de
considerar, de resto, que já se tornou praxe o auxílio
da União aos municípios, em casos semelhantes.
Isso pôsto, nada temos a opor à aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 15 de abril de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente, – Rui Palmeira,
Relator. – Jefferson de Aguiar. – Menezes Pimentel.
– Attílio Vivacqua. – Lima Guimarães. – Argemiro de
Figueiredo.

dos projetos. Uns requerendo muito; outros,
solicitando pouco; alguns especificando a aplicação
do auxílio; outros, omitindo qualquer referência ao
emprêgo do mesmo.
Êsse é o nosso ponto de vista em relação ao
problema em geral. Quanto ao caso objeto do
presente projeto de lei, sugerimos sua aprovação
mesmo porque esta tem sido a orientação mais
recente desta Comissão.
Nestas condições, a Comissão de Finanças é
de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº
215, de 1958.
Sala das Comissões, em maio de 1959. –
Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Fausto
Cabral, Relator. – Fernandes Távora. – Fernando
Nº 247, de 1959
Corrêa, vencido. – Victorino Freire. – Lima
Guimarães. – Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá. – Ary
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei nº Vianna, vencido. – Francisco Gallotti.
215, de 1958.
PARECERES
Relator: Sr. Fausto Cabral.
NS. 248, 249 E 250, DE 1959
O Projeto de Lei da Câmara número 3.572-B,
de 1957, (no Senado nº 215, de 1958), de autoria do
Nº 248, de 1959
nobre Deputado Lobão da Silveira, autoriza o Poder
Executivo a conceder à Prefeitura Municipal de
Da Comissão de Constituição e Justiça,
Guamá, no Estado do Pará, o auxílio de Cr$ sôbre o Projeto de Lei do Senado Federal
1.500.000,00, tendo em vista as festividades nº 32, de 1957, que ampara os sargentos
comemorativas do seu centenário.
instrutores dos Tiros de Guerra nas condições que
Na forma do artigo 2º do projeto, o auxílio menciona.
deverá ser aplicado na construção de um Grupo
Escolar, cujo nome será o do fundador do Município.
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
O Congresso Nacional, através de inúmeras
1. O presente projeto tem por finalidade tornar
proposições, tem votado autorizações semelhantes, extensivos a todos os sargentos Instrutores de Tiros
não obstante a certa reação que se vem operando de Guerra, durante o período da última guerra, os
no seu seio em relação a auxílios desta natureza.
benefícios de que trata a Lei nº 1.156, de 12 de
A nosso ver, o assunto está realmente a junho de 1950.
requerer certa disciplina, a fixação de alguns
2. Através da leitura de sua justificação,
critérios, a fim de que a participação da União em verifica-se que o autor deseja sejam os esforços dos
festividades de centenários municipais não referidos sargentos, na formação das reservas do
permaneça ao sabor dos admitidos pelos autores Brasil, quando da conflagração européia, premiados
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com as mesmas vantagens concedidas a militares
que participaram de operações de guerra.
3. Nada há do ponto de vista constitucional e
jurídico, que impeça a aprovação do projeto em
aprêço, cujo mérito será examinado pelas ilustradas
Comissões de Segurança Nacional e de Finanças.
Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimentel,
Relator. – Lima Guimarães. – Daniel Krieger. –
Argemiro de Figueiredo. – Jefferson de Aguiar.
Nº 249, de 1959
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1957.
Relator: Sr. Caiado de Castro.
1 – O Projeto nº 32, de 1957, do Senado torna
extensivo aos sargentos Instrutores de Tiros de
Guerra, durante o período da última guerra, os
benefícios e vantagens de que trata a Lei nº 1.156,
de 12 de julho de 1950.
II – A Lei nº 1.156-50 é uma extensão da Lei
616, de 2 de fevereiro de 1949, a todos os militares
que prestaram serviço na zona de guerra definida e
limitada pelo art. 1º do Decreto nº 14.499-A, de 1942.
III – A lei 616-48 é, por sua vez, uma extensão
da lei 288, de 8 de julho de 1948, que concedia
favores aos que, realmente, tomaram parte efetiva
na guerra, arriscando a vida, com grande desgaste
físico e mental, lutando e sofrendo no estrangeiro.
IV – O que se pretende, agora, é dilatar,
ainda mais, o que se concedeu aos combatentes.
Não conhecemos caso algum de militar, que,
durante todo o período de guerra, tenha
sido obrigado a servir no Brasil, em uma
região não considerada zona de guerra.
E não compreendemos que, tantos anos

depois de terminada a guerra, ainda se procure
conceder favores, aos que nela não tomaram parte,
ao passo que os verdadeiros pracinhas ainda
continuam desamparados e desencantados com a
apregoada gratidão pelos serviços prestados à
Pátria.
V – Nestas condições, esta Comissão
manifesta-se contràriamente ao presente projeto.
Sala das Comissões, em 14 de maio de 1959.
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Caiado de
Castro, Relator. – Jorge Maynard. – Fernando
Corrêa. – Zacarias de Assumpção.
Nº 250, de 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 32, de 1957.
Relator: Sr. Ary Vianna.
O eminente Senador Alencastro Guimarães,
apresentou o projeto de lei, que estende aos
sargentos instrutores de Tiros de Guerra os
benefícios da Lei nº 1.157, de 12 de junho de 1950.
A citada lei dispõe sôbre a concessão de
vantagens a militares que participaram das
operações da última Guerra Mundial.
A Comissão de Segurança Nacional, que no
caso é o órgão competente para examinar o mérito
da proposição, se manifesta pela sua rejeição.
Diante disso, a Comissão de Finanças opina
contràriamente ao Projeto de Lei do Senado nº 32,
de 1957.
Sala das Comissões, em 23 de junho de 1959.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary
Vianna, Relator. – Fernandes Távora. – Fausto
Cabral. – Francisco Gallotti. – Lima Guimarães. –
Fernando Corrêa. – Victorino Freire. – Dix-Huit
Rosado.
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PARECERES
NS. 251, 252 E 253, DE 1959
Nº 251, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958, que
atribui aos Magistrados Federais as vantagens
constantes dos números I, II e III do art. 184, da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Relator: Sr. Gaspar Velloso.
O projeto em aprêço que já mereceu parecer
favorável desta Comissão, assegura aos magistrados
federais, inclusive os da Justiça do Distrito Federal,
as vantagens constantes do art. 184, incisos I, II e III,
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, desde que contem dez (10) anos de exercício
da judicatura. Em Plenário, o nobre Senador Mem de
Sá apresentou-lhe emenda, no sentido de ampliar o
prazo de dez anos para vinte (20) anos.
O simples enunciado da matéria contida na
emenda faz concluir que o exame de seu mérito não
pertence a esta Comissão, a qual se limita a opinar
no sentido de que nada obsta à sua aprovação no
duplo aspecto constitucional e jurídico. À douta
Comissão de Serviço Público Civil competirá dizer
sôbre sua procedência.
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Gaspar
Velloso, Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Daniel
Krieger. – Attílio Vivacqua. – Rui Palmeira. – Lima
Guimarães.
Nº 252, de 1959
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre
a emenda de Plenário, apresentada ao Pro-

jeto de Lei do Senado nº 20, de 1958.
Relator: Sr. Caiado de Castro.
O presente projeto, de autoria do ilustre
Senador Gilberto Marinho que manda atribuir aos
Magistrados Federais, incluídos os da Justiça do
Distrito Federal, as vantagens constantes nos
itens I, II e III do artigo 184, da Lei nº 1.711,
volta a audiência desta Comissão para que seja
apreciada emenda apresentada pelo ilustre Senador
Mem de Sá, alterando de dez (10) para vinte
(20) anos de exercício de judicatura, a condição
exigida para o gôzo das vantagens que pretende
instituir.
O seu eminente autor assim a justifica:
"...entendo necessário reduzir a liberalidade
que êle encerra, aumentando, de dez para vinte
anos de exercício de judicatura, a condição
exigida para o gôzo de vantagens que se visa
conceder".
A Comissão de Constituição e Justiça,
chamada a manifestar-se na espécie, opina no
sentido de que "nada obsta à sua aprovação no
duplo aspecto constitucional", ressalvando, contudo,
o exame do mérito, que entende caber a esta
Comissão.
De fato, a alteração em aprêço visa a criar um
grau maior de dificuldade, na obtenção das
vantagens expressas nos itens I, II e III do artigo 184,
da Lei nº 1.711-52.
Sabendo-se que a aposentadoria do
magistrado poderá se efetuar, voluntàriamente, aos
30 anos de serviço, com vencimentos integrais, não
nos parece excessiva a exigência que se contém na
presente emenda, quando se verifica que não chega
a prejudicar os atuais magistrados, na sua
expressiva maioria, possuidores de tal requisito,
segundo estamos informados.
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Desta sorte, opinamos pela aprovação da
Leia-se:
Emenda nº 1, de autoria do nobre Senador Mem de
"Contém vinte anos de exercício de
Sá.
judicatura".
Sala das Comissões, em 15 de maio de 1959.
– Daniel Krieger, Presidente. – Caiado de Castro,
Justificação
Relator. – Jarbas Maranhão. – Ary Vianna. – Mem de
Sendo, como sou em princípio, contrário ao
Sá.
projeto entendo necessário reduzir a liberalidade que
Nº 253, de 1959
êle encerra, aumentando de dez para vinte anos de
exercício de judicatura, a condição exigida para o
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda de gôzo da vantagem que se visa conceder.
Sala das Sessões, em 10 de novembro de
Plenário ao Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958.
1958. – Mem de Sá.
Relator: Sr. Ary Vianna.
Ao presente projeto, que assegura aos
PARECERES
magistrados com 30 anos de serviço público e 10 de
NS. 254 E 255, DE 1959
exercício ou judicatura, as vantagens do art. 184, ns.
I, II e III, do Estatuto dos Funcionários (promoção ou
Nº 254, de 1959
aumento de 20%, quando se aposentarem), o nobre
Senador Mem de Sá apresentou emenda pela qual é
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
aumentado de 10 para 20 anos o requisito de o Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957, nº
exercício da judicatura.
117-A, de 1957, na Câmara dos Deputados, que
De acôrdo com a parecer da douta Comissão considera registrada, para todos os eleitos, a
de Serviço Público Civil, opinamos pela aprovação concessão de melhoria de proventos de inatividade a
da emenda.
Mário Mendonça, Compositor, classe F, aposentado
Sala das Comissões, em 23 de junho, de do Departamento de Imprensa Nacional, do
1959. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Vianna, Relator. – Fernandes Távora. – Fausto
Cabral, vencido. – Lima Guimarães. – Francisco
Relator: Sr. Milton Campos.
Foi aprovado na Câmara dos Deputados, e daí
Gallotti. – Fernando Corrêa. – Victorino Freire. – Dixveio ao exame do Senado, o Projeto de Decreto
Huit Rosado. – Mem de Sá.
Legislativo nº 117-A, de 1957, que considera
EMENDA A QUE SE REFEREM OS PARECERES registrada, para todos os efeitos, a concessão da
ACIMA
melhoria de proventos de inatividade a Mário
Mendonça, Compositor, classe F, aposentado do
EMENDA Nº 1
Departamento da Imprensa Nacional.
A razão de ser o projeto é que, determinado pelo
Ao art. 1º
Sr. Presidente da República o registro sob reserva
Onde se lê:
da concessão da melhoria, o Tribunal de Contas
"Contém dez anos de exercício de judicatura". o impugnou, por entender que aquela determina-
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ção fôra feita fora do prazo legal. Não recorreu,
porém, de ofício para o Poder Legislativo, e daí a
iniciativa do Poder Executivo, solicitando, em
mensagem, a providência que constitui objeto da
proposição em exame.
Não há, na espécie, matéria de maior
relevância jurídica a ser examinada por esta
Comissão. O ato administrativo em causa foi regular,
fundado na lei sem precedentes, e a recusa do
registro pelo Egrégio Tribunal de Contas foi motivada
tão sòmente por questão de prazo. Em conseqüência
não está ainda regularizada a situação da
aposentadoria, por moléstia, de um modesto servidor
da Imprensa Nacional. O projeto de decreto
legislativo nada mais fará do que regularizar a
situação.
Do ponto de vista constitucional e jurídico
opino, pois, pela aprovação do projeto, o que,
segundo o despacho da Mesa, deverá ser ainda
examinado pela douta Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, em 29 de abril de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Milton Campos,
Relator. – Benedicto Valladares. – Lima Guimarães.
– Rui Palmeira. – Menezes Pimentel. – Argemiro de
Figueiredo. – Daniel Krieger.
Nº 255, de 1959
Da Comissão de Finanças ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 20, de 1957.
Relator: Sr. Mem de Sá.
O presente projeto de Decreto legislativo,
provocado por mensagem do Poder Executivo
datada de 19 de junho de 1957, resultou de
cuidadoso exame da matéria, procedido na douta
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados pelo ilustre Relator,
Deputado Wagner Estelita.

A origem do processo se encontra na
concessão de melhoria de proventos de
aposentadoria, feita nos têrmos da Lei 1.455, de
11 de outubro de 1951 e a partir da data de
sua vigência. O Egrégio Tribunal de Contas baixou
o processo em diligência por entender que a
melhoria dos proventos devia correr da data do
laudo médico, realizado em observância àquele
diploma. Após diversos pareceres e variada
tramitação, decidiu o Poder Executivo, consoante lhe
faculta a Constituição, ordenar a prática do ato
impugnado nos têrmos do art. 56 da Lei 830, com
o
imediato
encaminhamento
do
processo,
novamente, ao Tribunal de Contas. Êste, porém,
resolveu não conhecer do despacho do Sr.
Presidente da República, para o registro sob
reserva, por considerá-lo intempestivo. Deixou,
porém, o egrégio órgão fiscalizador, de recorrer
ex-officio para o Congresso Nacional, e, em face
da situação, o Poder Executivo o fêz, a fim de
que o Congresso Nacional, no uso de suas
atribuições, legalizasse o ato, se assim o
entendesse.
A interpretação e a prática administrativa, da
Lei 1.455 falam em favor da medida, que de
resto, tem sido, em inúmeros outros casos, aceita
pelo Tribunal de Contas, estabelecendo que a
concessão da melhoria ou reajustamento de
proventos aos aposentados corra a partir da data
do texto que a conferiu, e não da do laudo médico
que não é fonte de direito, mas simplesmente
declarativo e que o interessado está em condições
de usufruí-lo.
Assim, tendo em conta os pareceres e razões
em abono da tese, mais os precedentes já
existentes, somos favoráveis à aprovação do projeto
de decreto-legislativo em tela.
Sala
das
Comissões,
em
23
de
junho
de
1959.
–
Vivaldo
Lima,
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Presidente em exercício. – Mem de Sá, Relator.
– Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. –
Fausto Cabral. – Fernando Corrêa. – Lima
Guimarães. – Victorino Freire. – Dix-Huit Rosado. –
Ary Vianna.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos,
por cessão do nobre Senador Lino de Mattos, inscrito
em primeiro lugar.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
devo, preliminarmente, agradecer ao eminente
representante de São Paulo, Senador Lino de
Mattos, a gentileza com que atendeu à minha
solicitação de permuta para inscrição na sessão de
hoje.
O SR. LINO DE MATTOS: – Foi com
justificada alegria que atendi à solicitação do nobre
Vice-Líder da Minoria.
O SR. AFONSO ARINOS: – Cumpre-me
comunicar ao Senado fatos de certa gravidade,
ocorridos na manhã de hoje. Acredito sejam do
conhecimento de meus ilustres colegas, visto vêm
sendo reiteradamente objetos de conversações nos
meios políticos e, também, de divulgação geral
através do serviço de rádio-difusão.
Os fatos pelas versões verídicas, procedentes,
ouvidas no calor dos acontecimentos, são os
seguintes,
segundo
chegaram
ao
meu
conhecimento.
Não ignora o Senado que a Câmara dos
Deputados constituiu, recentemente, e está em pleno
funcionamento, uma Comissão de Inquérito incumbida
de investigar a procedência das acusações de
corrupção que têm sido formuladas contra a Polícia
do Distrito Federal, por um jovem e valoroso jornalista,
o Sr. Mário Morel, acusações essas que, como

não podia deixar de ser, causaram a maior emoção
no espírito público, desta Capital e na opinião de
todo o País.
Entre as testemunhas arroladas pela
Comissão, embora não por ela ainda ouvidas, figura
um comerciante suburbano por nome Carlos
Sampaio, que tem sido um dos sustentáculos mais
corajosos das denúncias vindas a furo.
Êsse senhor, inclusive, declara-se vítima de
pressão corrupta de policiais, que lhe desejaram
extorquir somas na qualidade de autoridades públicas.
Segundo as informações que tive êsse
comerciante colou na parede fronteira do seu
estabelecimento algumas páginas das publicações
que se têm ocupado da matéria. Nenhuma lei o
impede, visto que não há lei alguma que tolha, até
êste momento, graças a Deus, a livre circulação dos
órgãos da Imprensa e, conseqüentemente, a sua
exposição em público em qualquer lugar que seja,
desde que não se trate de impressos caídos em
condenação legal, isto é, publicações obscenas,
subversivas, ou outras que a Lei de Imprensa
capitule como aquelas que não podem ter livre
circulação.
Sr. Presidente, se os jornais podem circular
aos milhares, ser vendidos em tôdas as bancas e
trazidos por qualquer cidadão para o recesso do
domicílio, é evidente que todo brasileiro no gôzo de
seus direitos políticos tem a faculdade de colar êsses
impressos onde quer que seja, expondo-os à
inspeção daqueles que transitam pela rua. Assim
não o entendeu, entretanto, o Sr. Chefe de Polícia,
ou melhor, o Sr. General ex-Chefe de Polícia.
Providenciou Sua Excelência a ida de uma viatura
policial tripulada por agentes do Departamento
Federal de Segurança Pública a fim de arrancar da
casa daquele cidadão as fôlhas impressas que a
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êle tinha parecido conveniente expor à inspeção
pública.
Êsse cidadão foi prêso sem nenhuma base
legal, visto que como Vossa Excelência, Sr.
Presidente, não ignora, a Constituição Federal é
expressa quando diz que não pode haver prisão sem
nota de culpa, sem documentação escrita emanada
da autoridade competente.
Já estamos, é claro, fartos de saber que essas
cautelas premunitórias, que essas providências
resguardadoras da mais sagrada de tôdas as
liberdades, que é a liberdade corporal, são
freqüentemente
infringidas
pelas
autoridades
policiais brasileiras. No caso, porém, essa infração
era particularmente grave, visto que dizia respeito a
acusações que vinham diretamente rebentar nas
postas do gabinete do General Kruel e envolviam a
situação pessoal dos seus auxiliares de imediata
confiança. Mais que isso, aquêle auxiliar a êle ligado
por laços mais estreitos do que qualquer dedicação
profissional. Nessas condições, S. Exa. deveria ter o
máximo de cautela a fim de que providências
impensadas, arroubos intempestivos, violências
injustificadas não apresentassem a situação,
perante a opinião pública, como sendo um ato de
desespêro daquele que se julga, na própria
consciência, culpado das acusações que lhe são
feitas.
Não desejo avançar dizendo sejam elas
verdadeiras, nem quero solidarizar-me com
acusações de cuja prova não disponho. Apenas
declaro que não tem qualidades, que não tem
autoridade moral, que não tem serenidade para
exercer uma função da responsabilidade da Chefia
de Polícia aquêle General que, sendo acusado nas
portas do seu gabinete, quase pode dizer-se
no limiar de sua residência, lança mão de proces-

sos dessa natureza para sufocar o pronunciamento
de uma testemunha arrolada pela Comissão
competente da Câmara dos Deputados.
Além disso, Sr. Presidente, há no ato, evidente
e violenta provocação à autoridade do Parlamento.
Como poderemos nós, membros do Congresso
Nacional; como poderemos nós, incumbidos,
evidentemente,
das
responsabilidades
de
investigações políticas que se estendem até às
portas dos palácios; como poderemos nós exercer
função precípua que os juristas inglêses chamam "os
olhos do Congresso", que é a capacidade de
investigação através de comissões de inquérito;
como poderemos nós, sem nos salpicar de lama,
sem nos abaixarmos por covardia, permitir que
aquelas testemunhas por nós convocadas para
depor perante nossa majestade de Poder soberano
da República, estejam submetidas à violências
brutais dos que são acusados, imputações que nos
compete esclarecer. É, portanto, não apenas uma
brutalidade praticada contra um particular, mas
também um desrespeito à soberania do Congresso.
Fazemos parte do Congresso Nacional. O fato
de ser o Senado diferente da Câmara dos Deputados
não implica que – na minha humilde opinião – não
tenhamos o dever de solidarizar-nos com a outra
Casa do Legislativo pela afronta que lhe foi feita,
através do desrespeito a uma das suas comissões
de inquérito.
Sr. Presidente, volto à narrativa dos
acontecimentos. Informado dêsses episódios, o
eminente Deputado udenista, pela Bancada
do Distrito Federal, meu brilhante, digno e
respeitável
companheiro
de
representação
carioca, Sr. Menezes Côrtes, que faz parte da
Comissão, sentiu-se ultrajado – não pessoalmente,
mas,
na
sua
qualidade
de
representan-
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te do povo e de participante de órgão instituído por
uma Casa do Congresso – e dirigiu-se à Chefia de
Polícia a fim de melhor se esclarecer sôbre os
acontecimentos.
Devo dizer a V. Exa., Sr. Presidente, e
ao Senado que, neste passo, as informações de
que disponho não chegaram a completar-se.
Não chegaram porque, justamente no momento
em que pedíamos – eu e o Deputado Carlos
Lacerda – nos fizesse o General Menezes
Côrtes
o
relato
das
ocorrências,
fomos
interrompidos, no Gabinete do Chefe de Polícia
pela chegada do Sr. Ministro da Justiça que,
reconheço, procedeu até êste instante com
diligência, dedicação e integridade no resguardo da
autonomia do Congresso. O comparecimento do Dr.
Cirilo Júnior sustou, pelas providências que
imediatamente tivemos de tomar, a narrativa que nos
fazia aquêle nosso companheiro. Até o ponto em que
eu estava sendo informado, a situação era a
seguinte:
O Deputado Menezes Côrtes, introduzido na
sala do Chefe de Polícia, assentou-se em um canapé
e iniciou a exposição dos fatos de que era
conhecedor.
Notando
certa
preciptação
e
emotividade na maneira como foi recebido pelo
Chefe de Polícia, esmerou-se em tratá-lo da forma
mais composta, mais correta e mais cortês,
dispensando-lhe o tratamento adequado nessas
circunstâncias, que é o oficial. Chamou-o –
como merece – de V. Exa., porquanto o General
Amaury Kruel estava no exercício de sua função e
êsse é o estilo recomendado no contato entre
autoridades. Disse-me o General Menezes Côrtes
que o Chefe de Polícia estranhou, com certa
vivacidade, o tratamento, e, então, S. Exa. procurou
redarguir, esclarecendo que queria exatamente

colocar o incidente fora de qualquer círculo de
pressão emocional, amistosa e particular.
Parece, Sr. Presidente, que nesse momento
ocorreu a cena que todos lamentamos e da qual tive
conhecimento direto, não pela narrativa da vítima da
agressão, o General Menezes Côrtes, mas pela
inspeção material que fiz da fisionomia do agredido.
O General Menezes Côrtes está com equimose na
face direita, com os óculos amolgados, deformados,
não quebrados, mas amolgados pela violência do
impacto desferido pelo ex-Chefe de Polícia do
Distrito Federal.
Diante da gravidade do fato, convocamos, as
autoridades responsáveis. Lá estiveram o Procurador
Geral do Distrito Federal, o eminente jurista Dr.
Cândido de Oliveira e o Sr. Ministro da Justiça, que
nos informou particularmente – mas acredito que
nesta altura dos acontecimentos, já posso transmitir
a informação ao Senado – da demissão do General
Chefe de Polícia.
Essa demissão merece apreciação especial
porque, se o Sr. Presidente da República, no
calor dos acontecimentos, ainda antes que
quaisquer providências administrativas e policiais
hajam sido tomadas, demite o seu auxiliar
de confiança imediata, é a prova evidente,
inconcussa, irrespondível de que poderosas
razões militam a nosso lado. Não seria concebível,
não seria aceitável, não seria justificável que o
Chefe da Nação se tivesse qualquer dúvida
sôbre de que lado estava a culpabilidade de
penoso incidente, demitisse, repito, o seu auxiliar
de confiança. Nesse caso, o lógico, o elementar
seria mantivesse S. Exa., até que o assunto
ficasse definitivamente esclarecido. A demissão
imediata responde, a meu ver, a qualquer
insinuação ou sugestão a respeito da veraci-
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dade do que aqui venho trazer ao conhecimento do
Senado. É o Senhor Presidente da República quem
nos dá plena cobertura, no momento em que
protestamos contra o ato de brutalidade agressiva e
de irresponsabilidade funcional de seu ex-Chefe de
Polícia, visto que o demitiu antes de qualquer outra
providência.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Pode V. Exa.,
informar se a General Amaury Kruel pediu demissão?
O SR. AFONSO ARINOS: – Não o posso,
verdadeiramente, visto que não sou depositário das
intimidades governamentais. Admito, porém, que
ainda que aquela autoridade tivesse solicitado
demissão, era dever de seu Chefe evitá-la, se não
estivesse convencido das razões que levaram o Sr.
Chefe de Polícia a pedi-la.
Sr. Presidente, sabemos que na polícia
carioca, como em muitas outras polícias, existe
pequena minoria de elementos irresponsáveis e até
mesmo desprezíveis.
A desgraça das organizações policiais é que
elas são obrigadas permanentemente a lidar com o
sub-mundo do crime, o sub-mundo da infração penal,
a marginalidade da escória moral da sociedade.
É, portanto, fato inevitável em qualquer polícia
de uma metrópole que no seu seio se infiltrem
elementos
prejudiciais,
comprometedores
da
autoridade moral da polícia; que se infiltrem
elementos retirados aos esgotos, ao intestino grosso
de uma grande cidade.
Sr. Presidente, o que não é possível,
no entanto, é aceitar, em primeiro lugar, a
impunidade daqueles manifestamente convictos

de participarem de atos de corrupção, porque isso
desmoraliza o organismo no seu conjunto e atinge
a parte sã da polícia por infecção, por osmose,
por infiltração de corrupções nos seus tecidos. Mais
que isso: também não é possível que o Govêrno,
cônscio da sua autoridade moral, negue
esclarecimentos a uma Comissão Parlamentar para
levar até o fim essa investigação; para levar o
cautério do ferro em brasa da publicidade, da
denúncia e do protesto até o fundo dêsse tumor que
realmente empesta, revolta e repugna ao ânimo dos
cariocas – o tumor da corrupção vigente na Polícia
do Distrito Federal.
Infelizmente,
desgraçadamente,
o
ato
praticado pelo ex-Chefe de Polícia de forma
nenhuma contribui para que possamos ter confiança
no desenrolar dêsse inquérito, no prosseguimento
dessas investigações, no êxito dessa iniciativa
parlamentar.
Não sei, até o momento, quem foi o escolhido
pelo Sr. Presidente da República para substituir o
General demissionário. Informações que chegaram
pouco antes de eu subir à tribuna, diziam que o
nome mais provável seria o de um outro militar,
ilustre Membro do Conselho de Segurança Nacional,
que não tenho a honra de conhecer pessoalmente,
mas que ouso dizer, desde logo, com aquela
antecipação com aquela prioridade que incumbe aos
representantes da Oposição utilizar sempre que se
faz necessário, profundamente ligado à situação
dominante e à candidatura do Sr. Marechal Teixeira
Lott. Não quero dizer seja o fato motivo para duvidarse da imparcialidade, da austeridade e a exação do
cumprimento do dever que possam, porventura,
ornar a personalidade dêsse possível futuro Chefe
de Polícia.
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Devo apenas declarar a V. Exa., Sr.
Presidente, que a nós da Oposição, em princípio,
indicações dêsse jaez não parecem felizes.
Gostaríamos de restaurar em nosso País a tradição
salutar da velha República. Pertencemos V. Exa., Sr.
Presidente, e eu à geração que derrubou a velha
República; e todos participamos, mais ou menos,
dêsse movimento de rebeldia. A verdade, porém, é
que dentro do estilo governativo da primeira
República, muitos costumes havia que bem podiam
ser adotadas e imitados pelos nossos atuais
dirigentes; entre êles, Sr. Presidente, o de entregar a
Chefia da Polícia do Distrito Federal a um
Magistrado. Por êsse pôsto passaram – e me escuso
de citar nomes porque receio omitir alguns – grandes
figuras da nossa constelação judiciária. E é pena que
a Constituição de 1946 não permita o
aproveitamento, na Chefia de Polícia, dos serviços e
do prestígio de um grande juiz, como por exemplo, o
Ministro Ribeiro da Costa.
Recebemos o ato do Sr. Presidente da
República que demitiu o Chefe de Polícia
responsável pelo escândalo, como providência
acertada, e por ela felicitamos a Sua Excelência.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me interromper o nobre
orador, para comunicar que acaba de chegar ao
Senado a Excelentíssima Senhora Golda Meir,
Ministra das Relações Exteriores da República de
Israel. Se S. Exa. aquiescer em suspender, por
agora, suas considerações, a Mesa, com muito
prazer, assegurar-lhe-á a palavra logo seja reaberta
a sessão.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
ante a advertência de V. Exa., termino minhas
considerações.

O filho do Visconde do Uruguai, Paulino de
Souza, quando falava da tribuna da Câmara,
no dia 13 de maio de 1888, avisado de que
a Princesa Isabel acabava de chegar ao pátio
do Palácio para receber a homenagem da
Câmara respondeu: – "Não se faz esperar uma
dama de tão alta hierarquia". Sr. Presidente, V.
Exa. acaba de me advertir de que chega,
neste momento, ao edifício do Senado a Exma. Sra.
Golda Meir, Ministra das Relações Exteriores de
Israel.
Repito o que disse Paulino de Souza: não se
faz esperar uma dama de tão alta hierarquia.
As minhas considerações estão pràticamente
concluídas; termino-as, Sr. Presidente, agradecendo
a V. Exa. e ao Senado a bondade da atenção. (Muito
bem. Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Achando-se no
Senado a Senhora Golda Meir, chanceler do Estado
de Israel, suspendo a sessão por trinta minutos, a fim
de que os nobres Senadores possam cumprimentar
a ilustre visitante, no Gabinete do Sr. VicePresidente.
(A sessão é suspensa às 15 horas e reaberta
às 15 horas e trinta minutos, sob a Presidência do
Sr. Filinto Müller).
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Havendo a sessão sido interrompida por trinta
minutos, êsse tempo será computado na hora do
Expediente, que se reinicia.
De acôrdo com o Regimento, tem a
palavra, como Líder da Maioria, o Senador Victorino
Freire.
O Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da
Presidência, assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti.
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O SR. VICTORINO FREIRE (pela ordem): –
Sr. Presidente consulto, V. Exa. se poderia usar da
palavra daqui a alguns instantes, quando estiver no
recinto o eminente Senador Afonso Arinos, a cujo
discurso, há pouco proferido, desejo responder.
O SR. PRESIDENTE: – V. Exa., no exercício
da Liderança da Maioria, poderá, nos têrmos do
Regimento, ocupar a tribuna a qualquer momento.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, segundo orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, entre os assuntos
que tratei da tribuna do Senado, procurei dar ênfase
ao que se refere à indústria moageira do trigo.
Continuo convencido de que o Chefe da
Nação deve, com urgência baixar decreto
regulando, de maneira prática, o problema dos
novos moinhos e da ampliação da capacidade de
moagem dos atuais.
A falta de entrosamento entre os órgãos
encarregados da questão do trigo e das autoridades
fazendárias, vem trazendo, como conseqüência, o
desequilíbrio em que vive a referida indústria.
Em tais condições, o Presidente da República
precisa tomar medidas imediatas para evitar o
agravamento do descontrôle entre a capacidade
mecânica de moagem dos moinhos que é de 7
milhões de toneladas, e o trigo efetivamente
entregue à referida indústria, que é de apenas 2
milhões e 400 mil toneladas.
A ação desenvolvida pelo Serviço de
Expansão do Trigo, calcada na experiência da
equipe dos seus servidores, chefiados pelo Sr. Dael
Pires de Lima, ao que estou informado, poderá ofere-

cer ao Chefe da Nação, por intermédio, do Sr.
Ministro da Agricultura, os elementos indispensáveis
para a leitura do decreto reclamado.
A necessidade dessas providências é de tal
maneira procedente que já foi reconhecida pelo
próprio Ministério da Agricultura. Ao falar sôbre êsse
problema, quando da visita ao Senado da República,
o Sr. Ministro Mário Meneghetti, dirigindo-se aos
Senadores, solicitou "indicassem e ajudassem a
encontrar o caminho legal que pusesse têrmo à
corrida inflacionária de máquinas de moagem que
vem afligindo o parque moageiro".
O caminho legal, reclamado pelo Sr. Ministro
da Agricultura, para restabelecer a ordem nesse
setor da administração pública, poderá ser
conseguido, além do decreto a que me referi de
início, pela completa proibição de importação de
novos equipamentos para moagem de trigo.
A porta aberta para as autorizações de
funcionamento de novos moinhos, escudadas "em
casos muito especiais'' constantes da Portaria número
341-55 do Ministério da Agricultura que mencionei
anteriormente, encontra-se, portanto, na SUMOC. É o
órgão criador dêsses casos especiais porque, uma
vez importado o moinho, só resta ao Serviço de
Expansão do Trigo a alternativa de conceder o
registro. Ultimada essa providência a cota de trigo terá
que ser entregue, porque a legislação vigorante
vincula a matéria-prima ao moinho.
As tentativas do Ministério da Agricultura de
negar tais registros terminaram na Justiça, com ganho
de causa para os solicitantes. A fundamentação
jurídica, que tem obrigado o Poder Público competente,
a atender ao registro de novos moinhos ou ampliação
dos atuais é a de que "qualquer ramo da Indústria ou
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do comércio que não venha, nos têrmos do art. 146
da Constituição, ou por lei especial, a ser
monopolizado pela União, continuará aberto ou
franqueado aos indivíduos, sem que possam êles,
por outro meio a não ser o previsto no art. 146 da
Constituição, ser excluídos do seu exercício.
O art. 146 da Constituição pressupõe,
portanto, que o comércio e a indústria ficam em
princípio reservados à iniciativa individual; e porque
êsse é o seu pressuposto é que nêle se arma a
União da faculdade de retirar da iniciativa individual
qualquer daquelas atividades, para que ela passe a
exercê-las de modo exclusivo, ou mediante a sua
instituição em monopólio estatal.
O recurso de que dispõe o art. 146 da
Constituição é, portanto, que a indústria e o comércio,
em vez de constituírem monopólio da União, foram
por ela adjudicados à área da liberdade individual.
À vista dessa dificuldade jurídica e dado o
imperativo de se restabelecer o equilíbrio entre a
capacidade mecânica de moagem e a disponibilidade
de matéria prima não resta dúvida de que o Presidente
Juscelino Kubitschek praticaria ato acertadíssimo,
determinando as providências reclamadas.
(Interrompendo a leitura)
Passo, Sr. Presidente, a um segundo assunto.
(Lendo)
Ser-me-á grato registrar, nos nossos Anais, a
passagem das datas festivas de cada uma das cidades
interioranas do País, mas, em particular, das do Estado
de São Paulo, que represento no Senado da República.
Impossível fazê-lo, dado o número dessas
cidades. Vez por outra, porém, há exceção, tendo
em consideração o significado especial da data
festejada, É o caso da cidade paulista de Rio Claro,

uma das primeiras a libertar escravos, fato que o
povo registrou com grandes festas políticas um ano
antes da Abolição, ou seja, em 5 de fevereiro de
1887.
A culta e dinâmica cidade paulista de Rio
Claro, entre o júbilo e entusiasmo do seu povo, está
comemorando a expressiva passagem do centésimo
trigésimo segundo aniversário da sua fundação, que
ocorreu no dia de São João.
Embora fundada em 24 de junho de 1824, a
data oficial do seu aparecimento para a vida e
para a civilização, ficou fixada para 24 de junho
de 1887, pela inauguração da antiga Capela
Curada de São João Batista da Beira do Ribeirão
Claro.
A respeito dêsse acontecimento, encontramos
na História de Rio Claro, de autoria do Sr. Pimentel
Júnior, a seguinte súmula sôbre a origem histórica
daquele município paulista:
"Em
princípios
do
século
XVIII,
o
redescobrimento do "tesouro dos golazes" efetuado
por Bartolomeu Bueno, filho do célebre Anhanguera,
e o encontro do famoso "ouro de Cuiabá" feito por
Pascoal Moreira Cabral, empolgam a Capitania de
São Paulo, incrementando as expedições para Mato
Grosso e Goiás.
O desconhecido oeste paulista, então
denominado Terríveis Sertões do Morro Azul" ou "
Bravios Sertões de Araraquara", foi recortado por
caminhos e trilhos, para o trânsito das expedições e
tropas, em cujos pontos de referência surgiriam os
embrionários povoados.
D. Rodrigo Casar de Menezes, 4º Governador
da Capitania de São Paulo (1721-1724), manda
abrir estrada ligando à antiga Vila de

– 653 –
Constituição (hoje, Piracicaba) às minas de Cuiabá.
Há pouco mais de meio dia de viagem de
Piracicaba,
surgiu
rudimentar
"pouso
de
caminheiros" citado em fins do mesmo século como
"Pouso de São João Batista do Morro Azul".
No século seguinte, arrefecida a "febre do
ouro", voltam os paulistas à agricultura e à indústria do
açúcar e, com a elevação do Brasil a Reino (1808) e a
conseqüente abertura dos portos dedicam-se à cultura
do café. Novas perspectivas então se desenham,
desvirginando campos de incontáveis possibilidades.
Atraídos pela liberdade do solo, posseiros e
aventureiros, gente humilde e resoluta, embrenhamse pelo sertão a dentro, dando lugar ao aparecimento
de inúmeras povoações.
As primeiras referências oficiais sôbre o Rio
Claro e seus povoadores, são as seguintes:
1727 – O Governador Caldeira Pimentel,
concede sesmaria de légua e meia, no Ribeirão das
Araras, no Sertão do Morro Azul, ao antigo escrivão
Manoel Miranda Freire.
1770 – A vila de Mogi Mirim, por ordem do
Governador Morgado de Mateus, despacha homens
para povoar o "Sertão do Morro Azul".
1781 – Em nome de Manoel Martins do Rego,
o secretário do Governador Martim Lopes Lobo
Saldanha, Dr. José Inácio Ribeiro, obtem sesmaria
em Itaqueri do Morro Azul.
1817 – É concedida a sesmaria do Morro
Azul ao Tte. Joaquim Galvão de França. O capitão
Manoel Ferraz de Campos consegue a sesmaria
Boa Vista.

1818 – O Senador Vergueiro desiste da
sesmaria do Morro Azul, por encontrá-la povoada e
em face da resistência dos posseiros.
1821 – Antônio Pereira e seus irmãos Inácio
Antônio, Cristovam, Bento – João, Manoel e
Joaquim, alcançaram a sesmaria do Ribeirão Claro,
onde fundam o "Curral dos Pereiras", ponto de
pouso de caminheiros. Francisco Góis Maciel e seu
irmão Manoel Rosa Maciel bem como Vicente Pires
de Andrade obtêm a sesmaria do "Ribeirão das
Araras". Francisco da Costa Alves, adquire a
sesmaria do Corrumbatái, para onde vem trazendo
em sua companhia o Padre Delfino da Silva
Barbosa:
1822 – Manoel País de Arruda adquire terras
em Ribeirão Claro.
1823 – Antônio País de Barros funda um
engenho em sua Fazenda Santo Antônio. É
concedida sesmaria ao sertanista Francisco de Assis
Pires Pimentel, descendente dos fundadores de
Araritaguaba, Bragança e Atibaia. Muitas outras
sesmarias são concedidas até 1830.
Ao redor do "Curral dos Pereiras", foram-se
agrupando os primeiros moradores.
Francisco, da Costa Alves constrói em sua
fazenda, a Capela de São João Batista, do Morro
Azul, enquanto que os habitantes das proximidades
do Curral dos Pereiras, erigem a "Capela de São João
Batista, da Beira do Ribeirão Claro", outro grupo de
habitantes erige nova Capela (que vai servir para a
futura Capela Curada) em local que é hoje o Largo da
Matriz de Rio Claro.
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Apontamentos ofíciais contam o seguinte:
"Os lavradores Antônio Pais de Barros (depois
Barão de Piracicaba). Manoel Pais de Arruda e
Francisco da Costa Alves, em 1824, no dia de São
João Batista, doaram a uma capelinha existente nas
proximidades do Ribeirão Claro, uma imagem do
Santo que se festejava naquele dia, Dita imagem
havia sido confeccionada na Bahia, tendo sido vinda
em companhia do Padre Delfino da Silva Barbosa.
Em tôrno da capela já existiam várias casas, ficando
o povoado com o nome de S, João Batista da Beira
do Ribeirão Claro.
Pertencendo inicialmente ao Município de
Piracicaba, passou depois para o de Mogi Mirim e,
mais tarde, ao de Limeira.
Eis o resumo cronológico da sua vida:
24 de junho de 1824 – Funda-se a Capela
de São João Batista da Beira do Ribeirão
Claro.
10 de junho de 1827 – É feita a ereção oficial
da Capela Curada de São João Batista do Ribeirão
Claro, inaugurada a 24.
9 de dezembro de 1830 – É elevada a
freguezia (distrito de paz) com o nome de São João
Batista do Rio Claro.
7 de março de 1845 – Pela Lei Provincial nº 13
é elevada a Município (Vila).
30 de abril de 1857 – É elevada a cidade pela
Lei nº 44, com a mesma denominação.
6 de maio de 1859 – É elevada a Comarca
pela Lei 665, com o nome de São João do Rio
Claro.
20 de dezembro de 1905 – Teve o seu nome
simplificado para Rio Claro.

É hoje uma das mais opulentas e progressistas
das cidades do Estado de São Paulo, havendo o ano
passado
(1958)
obtido
a
classificação
de
quinquagésima cidade do Brasil de maior produção
industrial e a 21ª colocação em seu Estado.
Rioclarenses ilustres – dentre os rioclarenses
ilustres, que contemporâneamente se tem destacado,
ressaltamos os seguintes:
Na política – Deputados federais Ulisses da
Silva Guimarães e Hamilton Prado, Vereador do
Distrito Federal Raul Brunini Filho e Deputado
Estadual José F. Castellano".
Sr. Presidente, em comemoração à expressiva
passagem do 132º aniversário da fundação de Rio
Claro, a Associação Comercial em conjugação com a
Prefeitura Municipal organizaram a Grande
Exposição Industrial e Comercia! de Rio Claro, que
será inaugurada no próprio dia 24 de junho, ficando
aberta até 25 de julho.
O município compõem-se de 4 distritos: Rio
Claro (sede) Ipeuna, Ajapi e Assistência. É sede de
Comarca de 3ª entrância, abrangendo os seguintes
municípios: Rio Claro, Itirapina, Analândia,
Corumbataí e Santa Gertrudes.
Foi a primeira cidade paulista e a segunda
do Brasil em ser servida com o melhoramento da
luz elétrica. Foi uma das primeiras cidades do
Brasil a libertar sua escravatura, fato que se deu
em grande festa pública, um ano antes da
Abolição, precisamente a 5 de fevereiro de 1887. É
notável pela sua grandiosa oficina ferroviária da
Cia. Paulista de Estradas-de-Ferro, com perto de 2
mil operários, bem como pela sua imensa reserva
florestal de eucaliptos, existindo no município

– 655 –
para perto de 13 milhões de árvores.É também
famosa pelas ótimas cervejas que fabrica. (Muito
bem, muito bem!).
Durante o discurso do Senhor Lino de Mattos,
o Sr. Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, reassumindo-a o Sr. Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra,
como Líder da Maioria, o nobre Senador Victorino
Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE (como líder da
maioria) (*): – Sr. Presidente, ouvi, com a maior
atenção, o discurso do eminente Senador Afonso
Arinos, a respeito do lamentável incidente em que
foram envolvidos os Generais Amaury Kruel e
Menezes Côrtes, êste Deputado Federal.
O ilustre representante do Distrito Federal fêz
o relato das informações que recebeu, e a versão de
S. Exa, é quase idêntica à por mim colhida nos
meios ofíciais.
Sr. Presidente, os brasôes da Família do
Senador Afonso Arinos representam cultura,
inteligência e veemência.
O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. é
extremamente generoso para com seu humilde
colega.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Faço justiça. V.
Exa. deve, porém, concordar comigo em que
qualquer de nós estaria sujeito a incidente como o
havido entre o Chefe de Polícia e o General
Menezes Cortes. A temperamentos como o meu,
os dos Senadores Afonso Arinos, Pedro Ludovico,
Mem de Sá e outros não raro sucede o mesmo.
Sôbre os Melo e Franco, posso depor, porque os
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

tenho visto nas conferências internacionais mais
importantes como que em revoluções, tomando
quartéis de assalto.
Presenciei o eminente pai do nobre
representante carioca um dos grandes Chanceleres
do País – tomando, em 1930, com os filhos, as
rampas onde dormiam na pontaria os artilheiros do
Govêrno Washington Luiz.
Devemos todos lamentar o incidente. O
General Amaury Kruel teria determinado à Policia
que comparecesse, na residência, em Vicente de
Carvalho, de certo cabo eleitoral do General
Menezes Côrtes, para retirar – e confirmo
integralmente, a afirmativa do nobre Senador Afonso
Arinos – as fôlhas de uma revista em que se agredia
a Polícia e se condenava a corrupção nela existente.
Ter-se-ia o referido cidadão oposto àquela
providência tomada pelo Sr. Chefe de Polícia, não
para cometer violência, mas a fim de evitar
incidentes com investigadores. Prêso em flagrante
na sua casa comercial por haver ferido um agente da
lei, foi levado para Delegacia especializada.
Comparecendo no Departamento Federal de
Segurança Pública, o General Menezes Côrtes
protestou, com veemência, contra o que julgava
violência polícial. Começou dizendo que a Polícia
havia "raptado" o Sr. Carlos Sampaio. Contestou-o o
Chefe de Polícia, afirmando que o homem fôra prêso
em flagrante depois de ferir um policial.
O General Amaury Kruel tratava o Deputado
Menezes Cortes de "você" o que é natural. Nenhum
Oficial General daria o tratamento de Vossa
Excelência ao Senador Gilberto Marinho ou ao
Senador Filinto Müller; chamá-los-ia simplesmente de
Marinho e Filinto. Era, portanto, natural que o, General
Amaury Kruel tratasse dêsse modo ao General Mene-
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zes Côrtes. O Deputado Menezes Côrtes, porém,
exigiu o tratamento de "Excelência", porque assim se
teria dirigido ao Chefe de Polícia.
Como se vê, Sr, Presidente, o General Amaury
Kruel teria iniciado a conversa em bom amistoso.
Faz-me o fato lembrar episódio ocorrido no
Maranhão. Governava o Estado o Sr, Paulo Ramos
que – diga-se de passagem – não era nenhum tipo
de beleza. (Risos). O Sr. Genésio Rêgo, seu grande
protetor, indo conferenciar com S. Exa. para
reclamar providências, aliás, de ordem policiai, a
respeito de violências no município, disse-lhe: "Seu"
Paulo, estou magoado com você". Levantou-se,
objetou Paulo Ramos : "Você, não; Excelência. A
majestade de meu cargo exige êsse tratamento".
O Dr. Genésio saiu para nunca mais voltar.
A meu ver, Sr. Presidente, o General Menezes
Côrtes não devia ter exigido o tratamento de
Excelência entre companheiros. Êsse assunto,
porém, é optativo.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muita
satisfação.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sei que V. Exa.
dispõe de pouco tempo. Desejo apenas perguntar se
o ex-interventor Paulo Ramos, naquela oportunidade,
deu um murro na cara do Dr. Genésio Rêgo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não deu porque
o incidente não foi igual ao que houve na Polícia, onde
o General Côrtes teria insultado o General Kruel. Essa
a razão de não ter havido murros. Se o Dr. Genésio
Rêgo tivesse ido mais adiante, é provável que
ocorresse o mesmo.

Diz-se que na discussão o General Menezes
Côrtes teria ofendido o General Amaury Kruel na sua
honrabilidade pessoal. O Chefe de PolÍcia pensou
até que ia ser agredido, tal a exaltação do General
Menezes Côrtes. Essa, a versão.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite a
gentileza de V. Exa. outra interrupção?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito
prazer.
O SR. AFONSO ARINOS: – Lamento que êsses
fatos não tenham sido levados ao conhecimento do Sr.
Presidente da República, para que S. Exa. pudesse
deliberar com pleno conhecimento de tôdas as
ocorrências, visto que imediatamente concedeu
demissão ao Chefe de Polícia.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso informar
ao eminente colega Afonso Arinos que não houve
tempo de o Sr. Presidente da República examinar o
assunto. O General Amaury Kruel exonerou-se de
imediato, irrevogàvelmente, Disse ao General Menezes
Côrtes que estava livre dêle, porque não era mais
Chefe de Polícia. Deu-se, então, o incidente, lamentado
não só pela Maioria como pelo acampamento rival.
O Senador Afonso Arinos, fazendo justiça ao
Sr. Presidente da República, considerou acertado
haver S. Exa. concedido exoneração ao Chefe de
Polícia. O General Amaury Kruel, como disse, pediu
imediatamente demissão, que lhe foi concedida,
sendo nomeado para o cargo, o Coronel Crisanto
Miranda, do Conselho de Segurança Nacional.
Todos lamentamos o incidente, qualquer um
de nós poderia ser envolvido nêle.
O General Amaury Kruel e o General Menezes
Côrtes atracaram-se, estando o General Amau-
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ry Kruel com ligeiro ferimento no pescoço.
Sr. Presidente, antes de deixar a tribuna, faço
uma referência especial ao General Amaury Kruel.
Como soldado e como Chefe de Polícia S. Exa. não
praticou qualquer ato de violência. Durante sua
gestão no Departamento Federal de Segurança
Pública ocorreram várias greves, algumas de
delicado sentido social, nelas envolvendo-se
estudantes de todos os matizes, filhos de governistas
e de oposionistas; entretanto, a Polícia não praticou
agressões, As providências adotadas foram sempre
preventivas. Houve greve de transportes e greve
estudantil, na qual os alunos prenderam o diretor de
uma Faculdade. Apesar disso, o Chefe de Polícia
nunca determinou repressões violentas. O incidente
hoje verificado no Gabinete do General Amaury Kruel
poderia ter ocorrido em qualquer lugar, na Câmara,
no Senado, em algum Ministério.
O
Govêrno
concedeu
imediatamente
exoneração ao General Amaury Kruel. Êsse fato,
porém, não impede que a Maioria se congratule com
S. Exa. pelos serviços prestados à sociedade, na
preservação da ordem pública.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – Pergunto apenas se
o Sr. Presidente da República demitiu o Chefe de
Polícia ou atendeu a pedido de exoneração de S.
Exa., em caráter irrevogável.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Chefe
do Govêrno atendeu ao pedido de exoneração
em caráter irrevogável pelo General Amaury
Kruel,
decisão
da
qual
o
Chefe

de Polícia deu conhecimento ao General Menezes
Côrtes, quando se retirava do recinto onde se
desenrolaram os fatos.
O SR. VIVALDO LIMA: – O assunto, portanto,
está colocado nos devidos têrmos:
O SR. VICTORINO FREIRE: – Segundo
penso, os acontecimentos estão postos nos devidos
têrmos. O General Amaury Kruel, repito, solicitou
exoneração imediata; e concedeu-a Sua Excelência
o Senhor Presidente da República sem maior exame,
porque era em caráter irrevogável.
Com estas explicações, respondi, em nome da
Maioria, ao brilhante e impetuoso discurso do Sr, Afonso
Arinos, cujo nome declino sempre com satisfação.
O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa
Excelência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Era o que tinha
a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Rui
Palmeira, terceiro orador inscrito.
O SR. RUI PALMEIRA: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Fernando Corrêa, quarto orador inscrito.
O SR. FERNANDO CORRÊA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
muitos meses, salvo engano, desde meado do ano
passado, vem-se desenvolvendo, ativo, sem peias,
desabusado, à vista de todos, com o conhecimento
da população local, o contrabando de automóveis,
através da fronteira da Bolívia, pelo Pôrto de
Corumbá. Não se trata de contrabando clandesti-
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no – se esta expressão pode ser legìtimamente
empregada; no caso, nem de contrabando às
escondidas, na escuridão da noite; nada disso. É um
contrabando legitimado pelas autoridades aduaneiras do
conhecido pôrto fluvial matogrossense, e denunciado,
desde o seu início, pelo jornal "Correio do Estado", com
provas, citação nominal dos contrabandistas, das
autoridades envolvidas no escândalo e, até, dos nomes
de muitos que compram os veículos contrabandeados,
no Estado e fora dêle.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Êste nosso
País é realmente admirável – já arranjou até
contrabando legal. Era só o que faltava!
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Os automóveis já passam a fronteira boliviana,
ao que parece, com a situação "sol disant" legalizada.
Por isso mesmo, circulam numa demonstração de
fôrça, num complexo de legalidade ou desfaçatez,
pelas ruas da cidade, em direção à Estação da
Estrada-de-Ferro Noroeste, onde são embarcados para
Campo Grande, no Sul do Estado, ou para São Paulo.
Às vêzes, os autos contrabandeados, vão
mesmo para os cais controlados pela Alfândega, e são
embarcados para Cuiabá por via fluvial, onde também
há pessoas influentes interessadas na aquisição dêstes
veículos contrabandeados dentro da lei.
Eis os últimos escândalos denunciados pelo
órgão de imprensa acima citado:

Em nossa edição de 4 do corrente relatamos
a história da chegada de um carro a Campo
Grande, por via aérea, transportado pelo "vagão
aéreo" PP-CEG, da Cruzeiro do Sul. O título que
usamos para o nosso relato foi: "História mal
Contada". Havia tanta mentira, tanta falsidade no
que foi documentadamente dito ao Comandante do
Destacamento da Base Aérea local, que
resolvemos pôr em pratos limpos o que se passava.
Os nossos repórteres foram postos à prova
Receberam instruções como agir e, hoje, voltamos
ao assunto.
De antemão esclarecemos: possuímos
provas de tudo o que passamos a afirmar. Provas
convincentes que se alguma autoridade, dentro de
Mato Grosso, quiser agir, em meia hora estará apta
a prender meia dúzia de contraventores,
apreendendo mesmo o produto do contrabando. É
só querer.
Passemos aos fatos: No dia 3 de junho, logo
após a chegada ao aeroporto local, o Sr. Ivo de
Lima, fiscal aduaneiro, declarava que o carro
procedente de Aricá, no Peru, viera de Corumbá, que
pertencia ao candidato a Deputado Estadual Divino
Vítoreti, que o transportara de Cuiabá para aquela
cidade, para trabalhar na sua campanha política.
Grossa mentira, afirmamos agora, pois êsse é
contrabando e veio do Chile.
No dia seguinte pessoa "interessada"
afirmáva-nos: o carro é meu e despacheio-o para
Bauru. Outra mentira, pois o veículo não foi
despachado para lugar nenhum e está em Campo
Grande, sofrendo transformação.
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A placa 2-83, Cuiabá, ostentada pelo carro
não lhe pertence, como se deduz de seguinte
telegrama: "Placa número 2-83 pertence Orlando
Silva vg Jeep Wlllys motor 3 y-54890 pt
Saudações Hélio Palma Arruda, prefeito municipal
de Cuiabá".
Além do mais, o Chevrolet vindo do Peru e
que está em Campo Grande, está "legalizado"
devidamente pela Circunscrição de Trânsito local,
de acôrdo com o certificado de propriedade nº
10.511, de 14-5-59. Segundo apurou nossa
reportagem, única coisa que infelizmente não
podemos provar, pois não existe documento, é que
a Circunscrição de Trânsito de Campo Grande
"vendeu" êsse certificado por Cr$ 30.000,00... Aliás
não é a primeira vez que tal acusação é feita contra
o trânsito local.
Outras novidades que conseguimos e que
podemos provar: a bateria do Chevrolet é alemã;
2 pneus são americanos, 1 é de marca
BRIDESTONE, MADE IN JAPAN (japonês) e 1 é
GOODYEAR DE LUXE, MADE IN CANADA
(canadense).
Outra mentira, afirmada no Comando da Base
é a de que o Chevrolet fôra de Cuiabá para
Corumbá, pois o certificado de propriedade é datado
de 14-5-59, isto é, do mês passado...
Isso tudo não passa de fruto da "redenção",
regime que impera em Mato Grosso. Todavia,
esperamos que essa história não fique assim,
que os diretórios políticos da situação, façam
alguma coisa para livrar Campo Grande dêsses
elementos ligados ao contrabando, para que
não
mais
a
Circunscrição
de
Trânsito

continue "fabricando e vendendo" certificados de
propriedade de veículos, enchendo o bôlso de
homens que atentam por todos os meios e modos
contra o brio da gente campograndense.
A nossa Egrégia Câmara Municipal e a
augusta Assembléia Legislativa pelos seus dignos
membros, certamente não ficarão silenciosas e
indiferentes perante tanta pouca vergonha.
Noticia ainda o "Correio do Estado":
CUIABÁ, 17 (Do correspondente – Via aérea)
Segundo se propala abertamente nesta capital, dois
carros Chevrolets, desembarcaram no Porto de Aricá,
nas margens do Rio Cuiabá, e seguiram para São
Paulo, em caminhões cobertos, sendo vendidos naquele
Estado ao preço de Cr$ 1.400.000,00, cada unidade
TABELA DE PREÇOS
Nesta praça de Cuiabá, contrabandistas
corumbaenses oferecem carros nos seguintes preços:
Chevrolet ..........................................
Perua Willys .....................................
Jeeps ...............................................

600.000,00
400.000,00
180.000,00

VALOR DA BOLA
Os carros contrabandeados são entregues
com uma 4ª via dos papéis "legalizados", cujo
preparo é atribuído a alto funcionário federal de
Corumbá, mediante a propina de Cr$ 100.000,00.
Sr, Presidente, há alguns meses um outro
contrabando – êste feito do Brasil para o exterior
–abalou autoridades e opinião pública nacionais.
Foi o do café, através de Ponta Porã, e tô-
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da a linha fronteriça aberta, entre o nosso País e a
República do Paraguai. Julgou-se tão grande o
escândalo que o próprio Exército Nacional foi
mobilizado, pôsto à disposição das autoridades
aduaneiras e a caça dos contraventores se realizou
pelas rodovias, estradas e matas, com prisões e
confisco de caminhões. Êstes veiculos, por sinal,
estão até hoje em poder das autoridades que os vêm
empregando nos serviços entre vários postos que
mantém nas rodovias próximas à fronteira. Êsses
caminhões pertencem em sua quase totalidade, a
motoristas do Estado de São Paulo, que nada têm
que ver com o contrabando e que foram contratados
para trazerem a carga até Ponta Porã.
Por que, então, dois pesos e duas medidas?
E especialmente quando o contrabando de
automóveis se faz até mais acintosamente, pelas
ruas duma grande cidade como Corumbá, às
barbas de tôdas as autoridades estaduais e
federais, inclusive as do Exército e Marinha, esta
sediada em Ladário?
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite o nobre
colega um aparte?
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Com todo o
prazer.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não me alegra a
confirmação do contrabando que tenho denunciado
da tribuna do Senado; ao contrário, envergonho-me,
como bom brasileiro, tôda vez que registro o fato.
Rejubilo-me, todavia, ao verificar através da palavra
autorizada do eminente Senador Fernando Corrêa,
ilustre representante do Estado de Mato Grosso, que
não menti quando, desta tribuna, denunciei o
contrabando de automóveis entrando no Brasil e de
café saindo para o exterior. As palavras autorizadas
de V. Exa,

confirmam plenamente o que se passa na fronteira
Brasil-Bolívia. Verdadeiro, entretanto, é também o
contrabando em tôda a costa brasileira e em tôdas
as nossas fronteiras terrestres, não só de
automóveis que entram como de café que sai, mas
de muitos outros produtos, incluindo-se até barra de
ouro, conforme já afirmei em outra oportunidade.
Êsse contrabando decorre de falhas da nossa
legislação e do rigor com que age o Banco do Brasil
ao exigir que todo o ouro lhe seja entregue mediante
taxa miserável a que nenhum faiscador se submete.
Dai, o contrabando.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Muito grato
pelo aparte de Vossa Excelência.
Sr. Presidente, quando, há mais de meio ano,
o fato é público e notório, mais que isso, denunciado
por um jornal diário, com referências de nomes,
detalhes e tudo o mais, é impossível que o Ministério
da Fazenda, por seu órgão competente, não tenha
plena ciência dos fatos.
Pois bem, podemos afirmar que o "Correio do
Estado" tem, à disposição das autoridades, relação
completa das denúncias feitas durante todo êsse
tempo. A devassa e apuração dos fatos não se fará,
se não se quiser o que, aliás, não surpreenderá a
opinião pública matogrossense, pois o que se sabe,
o que como certo se tem, é que êsse contrabando é
"oficial", isto é, feito pelas próprias autoridades
encarregadas de policiá-lo evitá-lo, A essa nossa
denúncia, não nos iludamos, não haverá reação,
nem desmentido, nem ação no sentido de apurá-la.
Voltaremos contudo, ao assunto sempre que fatos
criminosos chegarem ao conhecimento. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
hora do Expediente.
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Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
quinto orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, o
Senado recebeu, há poucos instantes, a visita da
eminente Chanceler do Estado de Israel, Sra. Golda
Meir.
O nobre Senador Afonso Arinos expressou os
sentimentos da Casa. (Lendo): Peço, entrento, licença
para registrar nos Anais do Senado a significação da
visita que faz ao Brasil a Sra. Golda Meir, ilustre
Ministra das Relações Exteriores do Estado de Israel.
Entendo, Sr. Presidente, que dos tumultos e
convulsões dêste século, marcado pela guerra e pelas
renovações revolucionárias mais fundas da História, a
criação do Estado de Israel, devolvendo aos judeus
uma parte de sua pátria depois de dois mil anos de
diáspora e de perseguições, representa uma página
que redime o mundo ocidental de muitos de seus
erros e nos conforta a fé no futuro da humanidade. O
excesso dos ódios da brutalidade do nacionalismo
nazista galvanizou as fôrças da justiça, despertando a
consciência da fraternidade cristã e provocando
universalmente a reação regeneradora contra a
estupidez das discriminações raciais e religiosas.
Israel é a prova tangível que a humanidade a si
mesma se oferece de que os princípios da paz, do
convívio democrático e da eqüidade internacional
podem e devem ser atingidos. E a realização judaica,
a afirmação da capacidade de criar do povo israelita,
em onze anos agitados de luta, suor e sacrifício, ficam
como o atestado do valor transcendente da Justiça.
Ora, Srs. Senadores, a personalidade que
o Brasil afetuosamente agora recebe, não
deve
ser
acolhida
e
enaltecida
apenas
pela autoridade e pelas credenciais diplo__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

máticas
que
externamente
a
revestem.
Personalidades insignes, reverenciadas pelos
títulos e representações que as exornam, muitas
felizmente o Brasil tem hospedado e cada vez
mais deseja festejar, no cumprimento de sua
política de relações pacíficas com todo o universo.
Mas, sem demérito às demais, desejaria eu
aqui ressaltar a grandeza humana da mulher
que eventualmente nos vem como Ministra de um
Estado amigo. Creio que em Golda Meir o conteúdo
humano ainda é maior que a autoridade oficial,
duplicando o respeito e a amizade com que a
devemos saudar. É que esta mulher Ministra
está de tal modo e a tal ponto identificada
com a pátria que representa, que, mesmo que
Ministra não fôsse, ninguém a representaria
mais plenamente. Sua vida resume o drama
milenar de seu povo; em sua vida se funde a história
de uma causa cujo desfecho foi a vitória que lhe
permite hoje representar uma República e uma
Pátria e não sòmente um ideal, como até há
onze anos atrás encarnava. Ela despertou
para a vida, sofrendo na infância a selvageria dos
pogroons; criança curtiu as agruras da emigração
e da miséria, mas, alcançada a mocidade, ao
aceno da pregação de Ben Gurion, entregou-se à
cruzada da redenção israelita. E com vinte anos
seguiu com o marido para os kiboutzins pioneiros
que o seu povo construía nas terras lendárias
da Palestina, como alicérces da Pátria por vir.
Lutou a luta do trabalho martirizante nas
planuras semiáridas que a ciência e o amor, em
pouco, transformariam em vergéis ridentes.
Após o sacrifício de décadas de labor agrícola,
sonhando sob o sofrimento da carne o sonho
que a mantinha viva, lançou-se à luta política
contra todos os inimigos de seu ideal. Luta
política quando possível, luta armada quando
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necessário.
Lutou
como
soldado,
como
conspiradora, como voluntária de tôdas as
missões, na ilegalidade de Haganah, contra o
poder militar dos mais fortes. Lutou e venceu.
Com ela venceu Israel, para que sua luta
continuasse. Luta de sangue, desde a hora em
que o Estado era proclamado e sôbre êle, se
abatiam
os
vizinhos
inimigos,
luta
de
sobrevivência, luta de todas as horas, luta de
vigilância, de tenacidade, de 24 horas por dia de
fé, de amor, de heroísmo. Os postos que lhe
vieram, então, pelo seu valor e seus méritos,
foram postos para que prosseguisse na luta de
sua vida, que é a vida de sua gente.
Embaixadora na Rússia, na hora primeira
da República, quando os perigos e dificuldades
da missão eram os maiores, Ministra do Trabalho
sete anos, continuou a edificação penosa de
uma Pátria, pedra por pedra, cada uma arrancada
com suor e sangue e com sangue e suor
cimentada, no sobressalto de tôdas as ameaças,
na
intranqüilidade
de
todos
os
riscos,
sobrepujando tôdas as dificuldades. Luta pela
façanha prodigiosa de realizar e organizar uma
nação no deserto, em um decênio, pelejando
contra a natureza e os homens. Luta pela
organização e a administração que se fazem
modelares, demonstrando ao mundo que uma
república, em meio dos maiores perigos e
percalços, nas horas mais dramáticas, pode
vencer, sem quebra da vigência de instituições
democráticas e do respeito dos direitos
fundamentais da pessoa humana. Luta pela
preparação de um país que devia receber
100.000 judeus perseguidos por ano, num
território de pouco mais de 20 mil quilômetros
quadrados o que representa façanha de
capacidade administrativa maior, muito maior, do
que a que necessitaria o Brasil para recolher 10
milhões de imigrantes cada ano.

Há três anos Golda Meir é Ministra do
Exterior, na comprovação de sua extraordinária
virtualidade de estadista. É o pôsto que lhe
assenta, porque é o que lhe permite representar,
para o mundo, a pátria que construiu com seus
irmãos de cruzada.
Como homem e como brasileiro, mais do que
como Senador, eu quis render aqui desta tribuna o
preito comovido de respeito e admiração que esta
mulher merece, mulher que é grande Ministra de
Estado sendo espôsa, mãe e avó, na
integralização e realização perfeita de uma criatura
humana. Mulher que fêz oblação completa e
permanente da vida a uma causa, sofreu por ela
cinqüenta anos e com ela se glorifica faz um
decênio.
Sr. Presidente, Golda Meir veiu ao Brasil
para firmar com nosso País um Convênio Cultural.
Missão de paz, de fraternidade, de vinculação
espiritual. Nossa Pátria, por tradição honrosa,
comunga com êstes princípios alcandorados
e deseja receber de tôdas as nações os
ensinamentos da cultura que lhe permitam
construir a civilização a que somos destinados.
No caso presente, não é demais dizer que,
além de todos os interêsses da cultura, temos um
interêsse particular de maior importância. O
Convênio, oficializando o intercâmbio de jovens
estudantes e experimentados cientistas, propicia
ao Brasil a vinda de técnicos e especialistas na
luta pela conquista de regiões áridas ou semiáridas, que, por certo, poderão ser de imensa
utilidade na recuperação econômica e humana do
nordeste.
De qualquer forma, porém, cabe exaltar o
ato internacional ontem firmado, que expande o
Brasil e lhe enriquece a cultura e cabe,
especialmente, homenagear na personalidade
que Israel nos envia, mais que um Ministro,
a emocionante figura de uma mulher cuja
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densidade humana lhe permite simbolizar a Pátria, o
Povo e a Causa a que fêz doação da vida. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 186, DE 1959
Sr. Presidente:
Requeiro à V. Exa. seja solicitado ao Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda se digne prestar as informações
seguintes:
1º Se foi designada pelo Sr. Ministro da
Fazenda ou pelo Sr. Diretor Geral da Fazenda
Nacional comissão de sindicância ou de inquérito
para apurar as irregularidades de que trata o
processo SC. nº 199.489-57.
2º Em caso afirmativo, quais os resultados da
apuração;
3º Em caso negativo, o que justifica não ter
sido procedida a apuração, face ao tempo decorrido
e o resguarde que devem merecer os altos
interêsses da Fazenda Nacional, enviando-se cópia
da representação feita pelo inspetor fiscal de que
resultou o processa SC. nº 199.489-57.
Justificação

com
surprêsa,
julgado
improcedente,
por
unanimidade, em 24 de janeiro de 1957.
A rapidez com que o processo tramitou na 2ª
Câmara do 1º C.C., por não ser comum, despertou a
minha atenção para êsse processo. Constatei
então:
a) que em fiscalização levada a efeito, em
julho de 1957, por um inspetor fiscal do impôsto de
consumo, na companhia de outros fiscais, foi
apreendido em estabelecimento da Capital um
dossier no qual se encontrava tôda a história do
julgado na 2ª Câmara do 1º C.C.;
b) que os advogados não foram pagos como
prometido. Daí a origem do "dossier", organizado em
face da correspondência enviada à firma da Capital
de São Paulo, que se constituíra responsável pelo
débito fiscal;
c) que entre a correspondência apreendida,
figurava uma declaração "confidencial", relativa
à participação de um dos membros dos
Conselhos de Contribuintes nos honorários dos
advogados;
d) que são já decorridos quase dois anos,
não se sabe, ainda, a providência tomada pelo
Ministério da Fazenda. O membro do Conselho
acusado não foi afastado das funções. Também se
ignora se houve sindicância ou se foi aberto
inquérito.
Essas as razões dêste requerimento.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido parecer
chegado à Mesa.
É lido o seguinte:

Em 17 de abril de 1956, um agente fiscal do
impôsto de consumo instaurou processo contra duas
firmas, no interior do Estado de São Paulo, por
infração a dispositivos da Lei do Sêlo.
Ambas as firmas, condenadas por decisão de
25 de julho de 1956, ao pagamento de impôsto e
PARECER
multa, no total de Cr$ 7.140.027,00, recorreram para
Nº 256, DE 1959
a 2ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, onde
o processo, protocolado no dia 9 de novembro de
Redação
Final
do
1956, foi distribuído em 6 de dezembro de 1956 e, Resolução
nº
12,
de

Projeto
1959,

de
que
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
aposenta, a pedido, Luiz Gomes de Carvalho,
Redação Final cuja publicação foi dispensada.
Chefe da Portaria do Senado Federal.
Não havendo quem faça uso da palavra,
Aprovado, sem emenda, em reunião encerro a discussão.
de 18 do corrente mês, apresenta a Comissão
Em votação.
Diretora, a seguir, a Redação Final do
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação
Projeto de Resolução nº 12, de 1959, de sua Final, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
autoria.
Aprovada.
Vai à promulgação.
RESOLUÇÃO
Sôbre a mesa ofício que vai ser lido.
É lido o seguinte:
Nº
Ofício
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É concedida aposentadoria
Em 25-6-59.
a Luiz Gomes de Carvalho, Chefe da
Senhor Presidente.
Portaria do Senado Federal, padrão PL-7,
Comunico ao Senado que, impossibilitado de
nos têrmos do art. 191, § 1º, da Constituição comparecer, como me cumpria, na qualidade de
Federal, combinado com o art. 184, item II, membro do Conselho da União Interparlamentar, à
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de Conferência Interparlamentar, que se reunirá
1952,
incorporando-se
aos
respectivos pròximamente em Varsóvia, serei substituído, nessa
proventos da inatividade a gratificação adicional missão, pelo Sr. Senador Pedro Ludovico. – Filinto
correspondente.
Müller.
Sala da Comissão Diretora, em 22 de junho
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
de 1959. – Filinto Müller. – Freitas Cavalcanti. –
Gilberto Marinho. – Heribaldo Vieira.
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento
que vai ser lido.
Discussão única do Projeto de Resolução nº
É lido e aprovado o seguinte:
14, de 1959, que exonera, a pedido, Christina Rose
Marie Joffily do cargo de Taquígrafo classe "N", do
REQUERIMENTO
Quadro da Secretaria do Senado Federal (projeto
N. 187, DE 1959
de autoria da Comissão Diretora).
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
do Regimento Interno, requeiro dispensa de projeto.
publicação para a imediata discussão e votação
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da Redação Final do Projeto de Resolução da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
nº 12, de 1959, que aposenta, a pedido, Luiz
Está encerrada.
Gomes de Carvalho, Chefe da Portaria do Senado
Em votação.
Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1959. permanecer sentados. (Pausa).
– Francisco Gallotti.
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão Diretora para a Redação Final:

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É nomeado, nos têrmos da
alínea "C", nº 2, do art. 85 do Regimento
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Interno do Senado, para exercer o cargo de
Nº 14, DE 1959
Taquígrafo,
classe
"N",
do
Quadro
da
Secretaria do Senado Federal, Jorge Manoel
Exonera, a pedido Christina Rose Marie Azevedo.
Joffily, do cargo de Taquígrafo, classe "N", do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Discussão única do Requerimento nº 179,
de 1959, pelo qual o Sr. Senador Coimbra
Art. 1º É concedida exoneração, a pedido, do
cargo de Taquígrafo, classe "N", do Quadro da Bueno solicita o desarquivamento do Projeto
Secretaria do Senado Federal, a Christina Rose de Resolução nº 24, de 1956, que dispõe sôbre
a remessa de exemplares do Diário do
Marie Joffily.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na Congresso Nacional, Seção II, às Câmaras
Legislativas Estaduais e Municipais.
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Discussão única do Projeto de Resolução nº
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
15, de 1959, que nomeia Jorge Manoel Azevedo,
candidato aprovado em concurso, para cargo inicial a discussão. (Pausa).
da carreira de Taquígrafo da Secretaria do Senado
Está encerrada.
Federal (projeto de autoria da Comissão Diretora).
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.
Está aprovado.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
O projeto a que alude o requerimento retomará
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
o seu curso normal.
Está encerrada.
Em votação.
Discussão única da Redação Final das
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
emendas do Senado ao Projeto de Lei da
permanecer sentados. (Pausa).
Câmara nº 11, de 1958, que autoriza o Poder
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00,
Comissão Diretora para a Redação Final:
destinado à conclusão do Centro Educacional
de Maceió, Estado de Alagoas (redação oferecida
PROJETO DE RESOLUÇÃO
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 226,
Nº 15, DE 1959
de 1959).
Nomeia Jorge Manoel Azevedo para o cargo
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
inicial da carreira de Taquígrafo do Quadro da
Redação Final.
Secretaria do Senado Federal.
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer da
Comissão de Redação, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1958, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros
20.000.000,00 destinado à conclusão do Centro
Educacional de Maceió, Estado de Alagoas.
EMENDA Nº 1
À ementa (Emenda nº 1).
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 37.500.000,00, destinado à aquisição,
conclusão, adaptação, ampliação ou reforma de
prédios para sede de várias entidades nos Estados do
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Bahia".
EMENDA Nº 2
Ao art. 1º (Emendas ns. 1, 2 e 3 de Plenário).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cruzeiros 37.500.000 00 (trinta e sete
milhões e quinhentos mil cruzeiros) destinado à
aquisição, conclusão, adaptação, ampliação ou refor-

ma de prédios para sede das entidades abaixo
especificadas:
Centro Educacional de Maceió, Estado de
Alagoas – Cruzeiros 20.000.000,00.
Faculdade de Odontologia, de Pernambuco,
mantida pela Sociedade Civil Faculdade de
Odontologia
de
Pernambuco
–
Cruzeiros
5.000.000,00.
Colégio Nóbrega de Recife, Estado de
Pernambuco – Cruzeiros 1.000.000,00.
Ginásio Santo Amaro, na Cidade de Santo
Amaro, Estado da Bahia – Cr$ 1.000.000,00.
Sociedade Escolas e Ambulatórios São
José, à rua São João nº 3, Bairro do Roca,
Natal – Rio Grande do Norte – Cruzeiros
1.000.000,00.
Escola de Filosofia do Rio Grande do Norte –
Cr$ 1.500.000,00.
Associação dos Ex-Combatentes do Rio
Grande do Norte – Cr$ 1.000.000,00.
Clínica Pedagógica Heitor Carrilho, de Natal,
Rio Grande do Norte – Cr$ 2.000.000,00.
Ginásio São Luiz, de Natal, Rio Grande do
Norte – Cruzeiros 5.000.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar na
Câmara dos Deputados o estudo das emendas
do Senado, designo o Sr. Senador Reginaldo
Fernandes, Relator da matéria na Comissão de
Educação e Cultura.
Discussão única da Redação Final do
Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 1958,
que institui o concurso de títulos para provimento
dos cargos de médico do quadro do Hospital
Alcides Carneiro, em Campina Grande, no
Estado da Paraíba (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 228,
de 1959).
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à sanção:
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº
187, de 1958, que institui concurso de títulos para
provimento dos cargos de médico do Quadro do
Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, no
Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído concurso de títulos para
preenchimento efetivo dos cargos de médico do
Quadro do Hospital Alcides Carneiro, sediado em
Campina Grande, no Estado da Paraíba.
Art. 2º O Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, pelo seu órgão
competente, baixará instruções, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, fixando normas para a realização
do referido concurso.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única da Redação Final do Projeto
de Lei do Senado nº 26, de 1956 (de autoria do
Senhor Senador Ruy Carneiro), que altera o art. 221
do Código de Processo Penal (Decreto-lei número
3.689, de 3 de outubro de 1941) (redação oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 229,
de 1959).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se
nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação para segunda discussão do
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 1956, que
altera o art. 221, do Código de Processo
Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 221 (caput) do Código de
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941) alterado pela Lei nº 1.907, de 17
de outubro de 1953, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente
da 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 às Assembléias Legislativas
Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os
Ministros e Juízes dos Tribunais de Contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como
os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local,
dia e hora prèviamente ajustados entre êles e o
Juiz".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

– 668 –
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria
da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima,
inscrito para esta oportunidade.
O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. Presidente e Srs.
Senadores, O Globo, de ontem, dedicou o seu artigo
de fundo a uma personalidade do passado – Afonso
Pena, mineiro dos mais ilustres.
A Minas, essa homenagem, e à sua Bancada
nesta Casa, composta de figuras brilhantes, como
Milton Campos, Benedicto Valladares e Lima
Guimarães, à qual se alia como membro honorário,
essa individualidade que, hoje, integra o Senado da
República – o antigo Deputado Federal Afonso
Arinos.
Passo a ler, Sr. Presidente, quanto disse o
articulista de ontem, à guisa de artigo de fundo,
sôbre Afonso Pena, para que conste dos Anais do
Senado, porque retrata uma persosalidade que é um
exemplo a imitar.
Mansamente, como para confirmar a triste
certeza de que "les morts vont vite", transcorreu o
cinqüentenário do passamento do Presidente Afonso
Pena.
Não é de admirar que, em tão relativamente
curto espaço de tempo, o nome do ilustre brasileiro
houvesse caído num certo esquecimento por parte
dos seus compatriotas de hoje. É que, entre a data
de sua presença à frente do Govêrno e os dias
correntes, o mundo foi sacudido por duas guerras
universais. Melhor seria dizer: por duas guerras
revolucionárias. Em verdade, tanto a de 1914
quanto a de 1939 não podem ser corretamente
arroladas entre as centenas de conflitos militares,
que as precederam. Por mais mortíferos

que fôssem, os últimos não guardam nenhum
laço de parentesco com as duas conflagrações.
Estas, mais do que choques armados,
representam subversões de tôdas as regras, quer
as estratégicas e as táticas, quer quanto aos
reflexos que tiveram sôbre os povos, sua política,
seu estilo de vida, e até sua moral.
César, Alexandre, Napoleão pareciam
haver esgotado a teatralidade guerreira e
comandado – cada qual em relação à sua
contemporaneidade – exércitos colossais em
referência ao número de combatentes e à
capacidade destruidora dos armamentos. Tudo
isso, entretanto, desapareceu em face da I
Grande Guerra, a qual, por sua vez, ficou
reduzida a proporções mínimas quando os
armamentos
convencionais
perderam
a
importância diante das bombas nucleares.
Pois, apesar de tudo, seria da mais
estrita justiça que os brasileiros atuais
prestassem merecida homenagem ao homem que
dirigiu os destinos do nosso País no comêço
dêste século.
O PRESIDENTE PENA: – é bom não
perdermos de vista – não chegou ao Catete como
um adventício bafejado pelos ventos do acaso,
nem pelas auras da demagogia que ainda não se
achava em moda.
Veio ao poder supremo como epílogo
natural de uma vida pública iniciada na
juventude, cultivada no estudo, engrandecida
pela
austeridade
privada
e
doméstica,
caracterizada pelo acêrto das suas obras. Tinha
de sobra aquilo que hoje quase sempre falta à
primeira linha dos nossos políticos: o pedigree seu
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diploma de capacidade como governante e de
idoneidade moral.
Era, em suma, um homem de Estado. Esta
expressão possuía, outrora, sentido. Hoje é um
dístico.
A
República
começou
naturalmente
prevenida contra os monarquistas. Tôdas
as revoluções vitoriosas são ciumentas a
exclusivistas. Só o tempo é que reconduz
duradouramente às posições os vencidos, quando
personalidades superiores aos seus credos
partidários.
A Deodoro e Floriano sucederam Prudente
de Morais e Campos Sales, astros no firmamento
do republicanismo histórico. Mas Rodrigues Alves
já atingira a Presidência de São Paulo,
como Afonso Pena a de Minas Gerais. Dois
conselheiros do Império governavam, pois, os
Estados mais poderosos do País. Não tardou
que, na sucessão de Campos Sales, Rodrigues
Alves e Afonso Pena fôssem eleitos para a
Presidência e Vice-Presidência da Nação.
De nenhum dêles se conhece expressa
abjuração dos sentimentos de fidelidade à idéia
monárquica. Vieram para o serviço do novo
regime com a mesma dignidade com que haviam
dedicado ao Trono as energias da mocidade.
É curioso relembrar que, ao fim do período
Rodrigues Alves, os dirigentes da época
ensaiaram a preparação da quarta presidência
paulista com a pessoa de um ilustre republicano
da propaganda: Bernardino de Campos. A
tentativa não vingou, porque Pinheiro Machado
opôs à candidatura suscitada o nome de
Campos Sales.

Do choque emergiu a indicação do
Conselheiro Afonso Pena. Com êle vinha a política
mineira a ocupar, pela primeira vez, a chefia da
Nação. Sua escolha representou não só o
reconhecimento de seus méritos como a afirmação
prática do princípio que nega ao Presidente intervir
– sobretudo preponderar – na escolha de seu
sucessor.
Homem público, com o senso das
responsabilidades, Afonso pena organizou um
Ministério de homens capazes, a começar pelo
Barão do Rio Branco, reconduzido ao Itamarati, e de
David Campista na Pasta da Fazenda.
A Administração Afonso Pena correspondeu
à expectativa dos que lhe foram conteporâneos.
Caracterizou-se, no plano financeiro, pela obra
de Campista, que soube estabilizar o valor
da moeda com o mecanismo da Caixa de
Conversão, e manter a austeridade no emprêgo
dos dinheiros públicos. No internacional, Rio
Branco prosseguiu triunfalmente na faina de
extremar as nossas fronteiras e de colocar o
Brasil numa altura superior, mesmo, às suas
possibilidades naquela época.
Não concluiu o Presidente Pena o seu
período. A morte o levou antes de findo o mandato.
Partidário de uma renovação nos quadros
políticos dirigentes, antecipou-se em preparar o
seu sucessor. Suas vistas estavam, de comêço,
voltadas para João Pinheiro, então Governador
de Minas. Era um nome que chegaria ao Catete
sem dificuldades por ser uma revelação de estadista
e por haver granjeado prestígio e simpatias no
País. Mas também a morte o surpreendeu,
e prematuramente.
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Inclinando-se para David Campista, o
Presidente Pena feriu suscetibilidades e reservas
mesmo entre os velhos políticos do seu Estado.
Formada a c r i s e , morto o Presidente, a
sucessão veio a caber ao Marechal Hermes da
Fonseca, depois de tremenda luta com o Civilismo,
a cuja frente se encontrava Rui Barbosa.
A vida do Presidente Pena ficou, porém,
como um belo símbolo de dignidade cívica, de
austeridade e patriotismo. Em épocas como a
nossa, convém relembrá-la. Mesmo nos erros, ela
contém lições que seria perigoso esquecer.
O SR. MILTON CAMPOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Com muito prazer
ouvirei as palavras do nobre colega.
O SR. MILTON CAMPOS: – Agradeço
a V. Exa. a referência pessoal tão generosa,
e desejo consignar o agradecimento dos
mineiros, que penso representar, pela alta e
merecida homenagem que V. Exa. presta ao
Conselheiro Afonso Pena, grande figura de Minas
Gerais que, para nós, vale como grande
contribuição de Minas à vida política nacional, na
qual Afonso Pena ficou como alto exemplo e nobre
inspiração.
O SR. VIVALDO LIMA: – Ninguém melhor
que V. Exa., um dos mais ilustres filhos do
grande Estado mineiro, que tem ocupado
altos postos na sua administração e na sua
representação política, viria, com êsse aparte,
que agradeço, dar maior realce às palavras
que estou proferindo em homenagem pessoal aos
seus representantes nesta Casa, ao povo mineiro
e à própria Nação Brasileira, esta, sobretudo, por-

que teve a felicidade de ver o excelso homem
público, no passado durante um quadriênio, presidir
os seus destinos. É a memória dêsse grande e
venerado estadista que agora se reverencia pelo
transcurso do cinqüentenário do seu passamento.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa.
um aparte? (Assentimento do orador) – Folgo em
ver que um amazonense rende essa homenagem a
um grande vulto de Minas. Em determinada época
da vida política do País, tivemos contato muito
estreito com Afonso Pena. Quando êle foi ao
Amazonas, depois de percorrer nossa linda Capital,
declarou: – "Manaus é uma revelação da República".
A frase que ficou célebre em todo o nosso Estado.
O SR. VIVALDO LIMA: – Outro homem do
Amazonas, que aqui defende, com muito brilho e
dinamismo, os interêsses do seu Estado – Mourão
Vieira – vem, com seu honroso aparte, completar as
palavras que estou proferindo, corrigindo omissões
porventura cometidas.
Sr. Presidente, encerro estas considerações,
cujo objetivo foi apenas a transcrição, nos Anais do
Senado, do oportuno e magnífico artigo que acabo
de ler para o Plenário. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Acha-se sôbre a mesa parecer da douta
Comissão de Relações Exteriores, em relação à
indicação do Sr. Walter Moreira Sales para
Embaixador do Brasil em Washington. Tratando-se
de matéria urgente, e da maior relevância, convoco
os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária,
às 16 horas e 45 minutos.
Nada
mais
havendo
que
tratar,
vou
encerrar
a
sessão.
Desig-
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no para a sessão extraordinária a seguinte:
ORDEM DO DIA

ter Moreira Sales para o cargo de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao

Govêrno dos Estados Unidos da América.
1 – Discussão única do Parecer da Comissão
Está encerrada a sessão
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 90, de
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45
1959, pela qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Wal- minutos.

54ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 25 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER
Às 16 horas e 50 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Octavio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.

acham-se

Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (54).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 54 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a
mesa, Expediente para ser lido.
Nenhum, Senhor Senador se inscreveu para
usar da palavra. (Pausa).
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 90, de
1959, pela qual o Senhor Presidente da República sub-
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mete ao Senado a escolha do Senhor Walter Moreira
Salles para o cargo de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno dos
Estados Unidos da América.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria deve ser
tratada em sessão secreta. Peço aos Senhores
funcionários que tomem providência nesse
sentido.
A sessão transforma-se em secreta às 16
horas e 55 minutos e volta a ser pública às 17 horas
e 14 minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão pública. Esgotada a Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Parecer nº 194, de
1959, da Comissão de Constituição e Justiça,
pelo arquivamento dos Memoriais números 1,

2 e 3, de 1959, dos Senhores Artur Borges Maciel
Filho
e
Antonino
Barbosa
de
Souza,
respectivamente, apresentando denúncia contra o
Governador do Estado do Paraná, Sr. Maysés
Luplon.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 295, de 1956, que suprime a letra a do
artigo 6º da Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947
(Estabelece medidas face à assistência econômica à
borracha natural brasileira, e dá outras providências),
tendo Pareceres Contrários, sob ns. 224 e 225, de
1959, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Economia.
3. – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 118, de 1958, que concede o auxílio de Cr$
200.000,00 ao Rotary Clube de Taubaté, no Estado de
São Paulo, pela realização da 6ª Semana Nacional
Monteiro Lobato naquela cidade, tendo Pareceres
Favoráveis, sob números 203 e 204, de 1959, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas e 20
minutos.

55ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 26 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Veira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jubas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.

acham-se

Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
AIô Guimarães.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondir. – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Taciano de Mello, servindo de Primeiro
Secretário, dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados nº 876,
transmitindo autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
nº 89, de 1958, já sancionado, que prorroga a
vigência do crédito especial de que trata a Lei nº
3.032, de 19 de dezembro de 1956, e revigora, por
mais dois exercícios, a Lei nº 3.017, de 17 de
dezembro de 1956.
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Do Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, encaminhando a seguinte lista dos
Senhores Senadores membros do mesmo grupo:
Afonso Arinos.
Alô Guimarães.
Argemiro de Figueiredo.
Ary Vianna.
Attílio Vivacqua.
Barros Carvalho.
Benedicto Valladares.
Caiado de Castro.
Coimbra Bueno.
Cunha Mello.
Daniel Krieger.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Filinto Müller.
Freitas Cavalcanti.
Gilberto Marinho.
Jefferson de Aguiar.
João Villasbôas.
Joaquim Parente.
Jorge Maynard.
Lima Teixeira.
Lino de Mattos.
Lourival Fontes.
Mathias Olympio.
Mem de Sá.
Novaes Filho.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Ruy Carneiro.
Rui Palmeira.
Victorino Freire.
Vivaldo Lima.
Aviso
Do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes
têrmos:
Aviso nº 199 – 24-6-1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 233, de 27 de maio
findo, com o qual V, Ex.ª transmitiu o teor do
Requerimento nº 124, de 1959, em que o Senhor
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre
experiência com geradores de neblina para combate
à geada, tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência cópia dos esclarecimentos prestados a
respeito pelo Instituto Brasileiro do Café.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
INSTITUTO BRASILEIRO DO
CAFÉ
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1959
Senhor Chefe do Gabinete
1. Em atenção ao Ofício nº 233, de 27 de maio
p. findo, da Secretaria do Senado Federal, com o
qual foi encaminhada a êste Instituto cópia autêntica
do Requerimento nº 124, de 1959, do ilustre Senador
Lino de Mattos, oferecemos, a seguir, as respostas
ao nosso alcance às perguntas pelo mesmo
formuladas:
1º É exato que custou cêrca de 600 milhões
de cruzeiros a última experiência para combate à
geada no Norte do Paraná, incluindo-se o preço dos
aparelhos utilizados?
2. A experiência em tela não foi levada a
efeito por êste Instituto, mas pela Comissão de
Estudo para defesa contra a geada, criada pelo
Govêrno do Estado do Paraná, que dispõe de
verba própria para a realização de seus trabalhos,
muito embora esta Autarquia forneça parte dos
recursos de que a mesma necessita, na
conformidade do Acôrdo que assinou com aquêle
Estado.
2º A conta de que verba ocorreu a despesa
com o combate à geada no Paraná?
3. A Junta Administrativa do I.B.C., em 1956 e
1957 abriu créditos especiais para combater a
geada, autorizando a efetiva, colaboração desta
Autarquia, junto à Comissão especialmente criada
pelo Govêrno do Estado do Paraná. A despesa em
aprêço correu pela verba:
Despesas administrativas – Crédito –
Encargos – Assistência à cafeicultura – Despesas
contra as geadas.

– 676 –
Importaram essas despesas em:
1956.................................................
1957.................................................

Cr$
918.466,60
1.458.827,70

4. Conforme esclarecemos na resposta
anterior, êsse Instituto destinou à Comissão de
estudo para defesa contra a geada, a verba
supracitada, razão pela qual sòmente aquêle órgão
poderá discriminar em quanto importaram suas
despesas, especificadamente, com as experiências.
Quanto à despesa que, para o mesmo fim, teria tido
o Ministério da Fazenda com o contingente militar
movimentado ao Norte da Paraná, é igualmente,
assunto que escapa à nossa alçada esclarecer.
4º Quanto gastou o I.B.C. com a Comissão
enviada à Alemanha para assistir demonstrações
com os aparelhos «Solo»?
5. As despesas de viagem da Comissão que
foi à Alemanha importaram em Cr$ 242.713,60
(duzentos e quarenta e dois mil setecentos e treze
cruzeiros e sessenta centavos).
5º Quais as conclusões a que chegou a
referida Comissão?
6. Para atendermos à consulta supra,
anexamos ao presente uma cópia do Relatório que
foi apresentado pelos técnicos da referida Comissão,
cópia extraída do nosso Processo número 6.743-57.
6º Qual o critério para a escolha dos
elementos componentes dessa Comissão e quais
êsses elementos?
7. Recebeu a C.E.D.C.G. convite dos fabricantes
de Geradores «Swing Fog», por intermédio de seus
representantes nesta capital, Blenco S. A., para
participar de experiências e demonstrações que seriam
realizadas na Alemanha, com aparelhos nebulizadores
de óleo para combate às geadas.
8. Os elementos componentes da referida
Comissão foram escolhidos por indicação da alta
administração do I.B.C., que, era 1957, respondia pela
Autarquia. Não obstante tratar-se de assunto atinente

aos nossos antecessores, acreditamos que os
nomes dos técnicos Cecílio Ferreira Guarita e
Reinaldo Spitzner tenham sido escolhidos porque
ambos integravam a «Comissão de estudos para
defesa contra a geada», o primeiro, como seu
Presidente, engenheiro-agrônomo e professor da
Escola Superior de Agricultura e Veterinária do
Paraná, e o segundo, engenheiro-químico e
professor catedrático, não só daquela mesma
Academia, como da Escola de Engenharia Química
do Paraná.
9. A escolha do terceiro elemento, que
também era membro da mesma Comissão
(Engenheiro-químico Nilton Buhrer) foi feita pelos
dois primeiros que resolveram convidar mais um
técnico, às expensas das verbas da C.E.D.C.G., para
colaborar principalmente no setor de óleos
neblígenos, parte necessária para ser discutida, à
vista dos geradores importados.
7º Qual a quantidade de «Oleum» importado
pelo I.B.C. e quanto custou?
10. Acreditamos que a pergunta se refira ao
produto
denominado
«Neblinal»,
constante
de
ácido
especial,
velas
neblígenas
e
conjuntos acessórios fabricados pela «Comercial
Handeisgellschaft-Thonsen & Co. HamburgoAlemanha Ocidental». A referida importação, no
valor de DM 701.160,00 (setecentos e hum mil
cento e sessenta marcos alemães), foi feita pela
taxa oficial de câmbio, de conformidade com o
crédito concedido pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República em 27 de novembro de
1956 e coberta pelas licenças de importação
de ns. DG 57-20.902-20.671 e DG 57-20.90320.672.
11.
Em
conseqüência
a
«Eminpa»
(Empreendimentos Indústriais do Paraná S. A.)
assumiu a responsabilidade de sua colocação
entre os cafeicultores, e de reembolsar o
I.B.C. do custo da importação e dos juros,
dando como fiadores o Banco do Estado do Para-
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ná, Banco Nacional do Paraná e Santa Catarina e o
Banco de Curitiba S. A.
12. O valor total da importação debitado à
«Eminpa» foi de Cr$ 12.869.560,60 (doze milhões
oitocentos e sessenta e nove mil quinhentos e
sessenta
cruzeiros
e
sessenta
centavos)
correspondente ao custo de:
4.000 tambores de ácido especial «Neblinal»;
27.000 velas neblígenas de 1,5 kg para
produção de neblina artificial;
600 velas neblígenas de 2,5 kg, para produção
de neblina artificial;
500 conjuntos acessórios, compostos, cada
um de seis dosadores, de gotas, tampa adicional
para tambor, máscara química especial e um filtro de
reserva, incluindo-se naquele total tôdas as
despesas de importação, despacho alfandegário,
frete embarque, taxas, despesas bancárias, ágios,
selos, seguro etc.
8º A que preço é vendido o «Oleum» aos
cafeicultores?
13. Na persuasão de que a pergunta supra se
refira ao produto «Neblinal», importado nas
condições
anteriormente
discriminadas,
esclarecemos que o I.B.C, não vende êsse material
aos cafeicultores. Entretanto, a título de colaboração,
transcrevemos a seguir, a tabela devidamente
aprovada, na ocasião, pelo Ministério da Agricultura,
para a venda do referido produto: para cobertura de
«8 alqueires», com carga para 20 horas de
aplicação:
Tambor com ácido e goteador, máscara
completa, recipiente de aço especial, três latas com
cal especial hermèticamente fechadas, uma chave
especial e um par de luvas de borracha
especial, mais três velas pequenas – Cruzeiros
18.240,00.
Para cobertura de «40 alqueires», com carga
para 20 horas de aplicação:

Conjunto de 5 (cinco) tambores com ácido,
goteadores, máscara completa, mais um goteador e
uma tampa sobressalente, cinco recipientes de aço
especial, uma vela grande (só para fazendas com
100.000 pés de café) uma chave especial, quinze latas
com cal especial hermèticamente fechadas, um par de
luvas de borracha e 15 velas pequenas Cr$ 91.200,00.
Material Avulso
Cr$
Ácido – quilo..........................................
Vela grande...........................................
Vela pequena........................................
Tampa de reserva.................................
Chave especial......................................
Máscara especial...................................
Cal especial...........................................
Goteador................................................
Máscara «Protin»..................................
Luvas de Borracha – par.......................
Óculos pequenos...................................
Recipiente..............................................

130,00
12.000,00
420,00
330,00
600,00
3.535,00
250,00
920,00
420,00
160,00
25,00
890,00

9º As conclusões da «Comissão de estudos
contra a geada» foram favoráveis ao aparelho
«Besler»; por que foram adquiridos os de marca
«Dyna Fog Senior e Dyna Fog Jr»?
14. Nos arquivos da Casa não encontramos
elementos para responder, com precisão, à pergunta
acima formulada, todavia podemos esclarecer, que o
observador do I.B.C. junto à C.E.D.C.G., com o fim de
acelerar os trabalhos da mencionada Comissão, entrou
em contacto com as firmas Blenco S. A. e Companhia
Propac, desta capital, representantes, respectivamente,
dos geradores «Swing Fog» e «Solo», visando a
possibilidade, também, de adquirir êsses aparelhos.
15. Conforme se verificará adiante, êste
Instituto adquiriu, além de 500 aparelhos «Besler»,
outros das marcas: «Dyna Fog Junior» «Dyna Fog
Senior», «Solo» e «Swing Fog».
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10º Elementos do I.B.C. experimentaram em
caráter oficial êsses aparelhos?
16. Não. Tôdas as experiências, até êste
momento, foram realizadas pela «Comissão de
Estudos para Defesa Contra a Geada», que é assim
constituída:
Engenheiro Agrônomo Cecílio F. Guarita –
Presidente.
Engenheiro Civil Carlos A. Osório – Membro.
Engenheiro Químico Reinaldo Spitzner –
Membro.
Capitão Diógenes Vieira Silva – Membro.
Engenheiro Químico Carlos L. Nigro –
Membro.
Major Euclides Bueno Filho – Membro.
Engenheiro Químico Antônio S. Segui –
Membro.
Bacharel Newton Thibes de Almeida –
Membro.
Junto à supracitada Comissão, funcionou
como observador do I.B.C. o então Diretor Armando
Petrelli.
11º Quando foram feitas essas experiências e
onde estão publicadas as conclusões?
17. Para completo esclarecimento do que
acima se pergunta, anexamos ao presente além de
uma cópia do «Relatório das Atividades de 1957 e
Planejamento de Trabalhos para 1958», elaborado
pela Comissão de Estudos para Defesa Contra a
Geada, também uma cópia da Exposição
apresentada à Diretoria do I.B.C. pelo então Diretor
Armando Petrelli, que funcionou como Observador
desta Autarquia.
12º Quantos aparelhos marca por marca,
foram adquiridos?
18. Os aparelhos adquiridos marca por marca
foram os seguintes:
«Besler» – 500 (quinhentos).
«Dyna Fog Junior» – 500 (quinhentos).
«Solo» – 500 (quinhentos).

«Dyna Fog Senior» – 2.010 (dois mil e dez).
13ª Quantos aparelhos, marca por marca,
foram vendidos?
19. Foram vendidos: 480 (quatrocentos e
oitenta) «Besler»; 440 (quatrocentos e quarenta)
«Dyna Fog Junior»; 450 (quatrocentos e cinqüenta)
«Solo»; 473 (quatrocentos e setenta e três) «Swing
Fog»; e 723 (setecentos e vinte e três) «Dyna Fog
Senior».
14º
Quantos
aparelhos,
marca
por
marca, existem em estoque e onde estão
guardados?
20. Em estoque há 1.431 (mil quatrocentos e
trinta e um) aparelhos, sendo 278 (duzentos e
setenta e oito) nos nossos armazéns, em São Paulo
(Capital) e 1.153 (mil cento e cinqüenta e três nos
nossos armazéns, em Londrina (Estado do Paraná).
Esclarecemos que, marca por marca, o estoque é o
seguinte:
19 (dezenove) «Besler»; 46 (quarenta e seis)
«Dyna Fog Junior»; 68 (sessenta e oito) «Solo»; 20
(vinte) «Swing Fog»; e 1.278 (mil duzentos e setenta
e oito) «Dyna Fog Senior».
21. Devemos ainda acrescentar, que, para a
realização de experiências, cedemos 13 (treze)
aparelhos à Comissão de Estudos para Defesa
Contra a Geada e aos nossos Escritórios, parcela
que deverá ser somada às dos aparelhos vendidos e
dos que se encontram em estoque, para se obter o
total dos aparelhos adquiridos. Esclarecemos ainda
que as pequenas diferenças, que se verificarem nos
cálculos acima, estão na dependência de revisão,
que já está sendo providenciada.
22. Certos de que, com tôdas as informações,
ora oferecidas, atendemos às perguntas que, nos
competiam esclarecer, valemo-nos do ensejo para
restituir a êsse Gabinete o Processo nº MF. 125.874,
apresentando-lhe as nossas mais atenciosas
saudações. – J. J. Juvenal R. Ayres, Chefe do
Gabinete.
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ESTADO DO PARANÁ
Comissão de Estudos para Defesa Contra as
Geadas
Senhor Presidente.
Conforme resolução tomada na 35ª reunião
desta Comissão, ficou deliberado que esta
apresentaria ao Instituto Brasileiro do Café, o
planejamento de seus trabalhos para o ano de 1958.
Na exposição feita neste Relatório, V. Ex.ª
verificará as nossas atividades, as quais, sòmente
poderão ser executadas uma vez atendidas as
despesas constantes da proposta orçamentária
prevista para os citados trabalhos.
Na impossibilidade do Instituto Brasileiro do
Café atender a referida proposta orçamentária no
todo ou em parte, sugerimos a V. Exa.ª
que as atribuições desta Comissão, mediante
entendimento com o Govêrno do Estado do
Paraná fôssem extintas, transferindo-as ao
Departamento de Assistência à Cafeicultura dessa
autarquia, o qual está capacitado para prosseguir
nos trabalhos já iniciados por êste órgão estadual,
no que concerne aos estudos de defesa da cultura
do café, em relação ao fenômeno climático
geada.
Curitiba, 10 de outubro de 1957 – Cecílio
Ferreira Guarita, Presidente.
ESTADO DO PARANÁ
Comissão de Estudo para Defesa
Contra as Geadas
I – O Problema da Geada no Paraná
O Estado do Paraná, em 1953, possuía
686.006.762 cafeeiros, dos quais 98.458.591 na
cova 105.745.683 com um ano de idade,
108.906.728, com dois anos, 75.106.410 com três
anos, 58.114.924 com quatro anos e 186.173.326
com mais de cinco anos de idade.

A estimativa de produção para a safra de
1954-55 antes da geada, foi calculada em 7.658.918,
e depois do fenômeno climático, em 3.096.574,
portanto, com uma percentagem de quebra de
59,561%.
Geadas de 1955
Em 1955, a situação cafeeira do Paraná, era a
seguinte: 322.044.000 em formação e 163.023.147
em produção, somando o total 817.025.400 de
cafeeiros.
Foram atingidos intensamente 272.663.094
em formação e em produção 265.718.367. Foram
atingidos fracamente 20.048.390 em formação e
66.250.132
em
produção.
Ficaram
isentos
29.322.270 em formação e 163.023.147 em
produção.
Em resumo foram prejudicados pela massa de
ar fria 35,82% dos cafeeiros em formação e 40,63%
em produção, somando sôbre o total geral 76,45%.
II – Criação da Comissão de Estudos para a defesa
contra a geada
Foi sentindo as conseqüências e a gravidade
do problema, que o govêrno do Paraná – em
oportuna iniciativa – criou um órgão integrado
inicialmente, pelos Drs. Cecílio Ferreira Guarita,
engenheiro-agrônomo e professor da Escola
Superior de Agricultura e Veterinária do Paraná;
Deinaldo Spitzner, engenheiro-químico e professor
catedrático das Escolas Superior de Agricultura e
Veterinária do Paraná e Escola de Engenharia
Química do Paraná; Reinhard Maak, do Instituto de
Biologia e Pesquisas Tecnológicas e professor da
Faculdade de Filosofia do Paraná, que se denominou
«Comissão de Estudos para a Defesa Contra a
«Geada». Instalada a Comissão, o primeiro passo
dado diante da complexidade de problema,
foi se inteirar da questão climática da zona
cafeeira, utilizando para êsse fim, todos os meios
disponíveis, ou seja informações técnicas de ór-
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gãos
especializados,
publicações
diversas,
estudos de pessoas autorizadas, bem assim
individuais.
Simultâneamente,
foram
convocados
técnicos das mais variadas profissões, não só do
Paraná, mas de São Paulo e do Rio de Janeiro,
que passaram a colaborar nos trabalhos da
Comissão.
Por intermédio do setor de pesquisas da
Comissão, foram instalados em caráter de
emergência,
laboratórios
especializados
no
Instituto de Biologia e Pesquisas Técnológicas, na
Escola de Química da Universidade do Parará, na
Escola Superior de Agricultura e Veterinária e em
outras instituições ligadas ao problema.
Através de publicações em diversos órgãos do
País, foram convocados a apresentar credenciais e
dados técnicos tôdas as organizações nacionais ou
estrangeiras que apresentassem em suas atividades
o setor de combate à geada, a fim o que existia
sôbre o assunto na de que a Comissão pudesse
avaliar oportunidade.
Por outro lado, literaturas nacionais e
estrangeiras iam sendo consultadas, possibilitando
à Comissão, além de se capacitar da magnitude
do problema, organizar meios analíticos, meios de
contrôle, para saber em que sistema concentrar e
desenvolver as suas atividades, face à
premência de tempo e a falta de experiência na
matéria.
Pelos ensinamentos colhidos, por ocasião
das geadas em longa data, se verificava que nas
margens dos rios, a neblina formada evitava os
efeitos
danosos
da
geada.
Pela
geada
de 1955, especialmente, as fazendas que
foram cobertas por nevoeiros naturais, nada
sofreram.
A
Comissão
fêz
muitas
consultas
bibliográficas, principalmente, norte-americana e
européia, chegando à conclusão por uma
série de fatôres favoráveis, especialmente
as
experiências
de
Palmas
e
Londri-

na em 1956, que mostraram que o método da
turvação da atmosfera, poderia, em menos tempo,
produzir resultados satisfatórios.
Estas observações foram confirmadas, pelas
experiências feitas no Paraná e em São Paulo, e
ainda na Europa em 1957, assistidas por membros
da Comissão, as quais mostraram a eficiência do
método da torvação da atmosfera.
A Comissão, portanto, optou pelo método da
turvação apesar de existirem outros processos, tais
como:
1º Aquecimento da atmosfera;
2º Agitação da atmosfera, por ventilação;
3º Aquecimento e agitação da atmosfera
(associados);
4º Turvação da atmosfera:
5º Irrigação.
O uso de cada processo é peculiar a cada
condição, não sendo possível afirmar sem
experimentação, qual o mais adequado. São tantos
os fatôres em jôgo, que só uma experimentação real
em grande escala é que poderá comprovar qual o
sistema indicado numa determinada prática, em
condições topográficas e climáticas próprias.
É por êsse motivo que existem inúmeros
sistemas e, muitas vêzes, aquêle que é ideal para
uma determinada condição, poderá fracassar em
condições locais diferentes.
III – Atividade da Comissão
Na proporção em que foram aparecendo
produtos capazes de turvar a atmosfera
eficientemente, a Comissão procurou testá-los nos
seus laboratórios de emergência, instalados no
Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas e na
Escola de Engenharia Química do Paraná, para as
determinações de volume, densidade ótica, poder de
ocultação, diâmetro de partícula, índice de toxidez
etc. Através de rigorosos testes, inúmeros produtos
foram eliminados, enquanto outros receberam
autorização para entrarem em uso no combate à
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geada, no ano de 1956, a fim de que a
Comissão pudesse por intermédio de seus
observadores, verificar sua eficiência no terreno
prático.
Em pouco tempo a Comissão instalou
postos de observação em diversos pontos do
Estado.
O Instituto Brasileiro do Café, órgão
que até agora tem contribuído com os recursos
econômicos, foi indubitàvelmente, o motivo principal
do êxito alcançado pela Comissão, na missão que
lhe fôra confiada. Também a Associação
Paranaense de Cafeicultores, Escola Superior de
Agricultura e Veterinária do Paraná, Escola de
Engenharia Química do Paraná, Instituto de Biologia
e Pesquisas Tecnológicas do Paraná, Instituto
Agronômico de Campinas e outras instituições, que
aderiram à causa, emprestando apoio moral e
material, nunca deixaram de incentivar os membros
da Comissão no sentido de alcançarem um resultado
positivo, que se fazia necessário no menor espaço
de tempo.

tado, a fim de poder testá-las pràticamente.
Os estudos de produção de neblina, pela
serragem, por um ácido líquido lançado na atmosfera
(neblinal), ou à base de sólidos lançados na
atmosfera, estavam sendo praticados naquelas
noites frias. Quando, então, um contingente da
Companhia Escola de Guerra Química do Exército
veio a Londrina, equipado com 12 (doze) geradores
de neblina, que passou a colaborar com a Comissão,
realizando, com sucesso, pela primeira vez, a
chamada «operação geada».
Os Primeiros Resultados

Nos dias 7 e 8 de julho de 1956, a região
cafeeira do Estado foi varrida por uma onda de frio,
sem maiores conseqüências, produzindo, no entanto,
geadas esparsas nos vales. Com a formação do
fenômeno, embora de pequena intensidade, já foi
possível aos membros da Comissão constatar certos
resultados favoráveis dos efeitos da turvação da
atmosfera no combate à geada. Os relatórios dos
técnicos
encarregados
das
observações,
principalmente em Londrina, Apucarana, Jandaia do
As Primeiras Experiências
Sul, Maringá e Campo Mourão, atestavam o êxito
Quando começaram a surgir as primeiras obtido em algumas fazendas, onde ficou nítida a
ondas de frio atingindo Curitiba, os técnicos da diferença do aspecto do café na área coberta, em
Comissão entraram em contato direto com o relação à descoberta.
problema, aprendendo a controlar a neblina,
estudando o seu comportamento e producão numa
Experiências em Palmas
preliminar para o que deveria ser feito na região
cafeeira do Estado.
Com a colaboração do Exército foram
O Serviço de Material Bélico facilitou as deslocados (2) dois geradores «Besler» para o
primeiras experiências, com a turvação da município de Palmas, sul do Paraná, onde a
atmosfera, em Curitiba, cedendo 2 (dois) geradores presença de geada era garantida, possibilitando,
tipo «Besler», que puderam ser testados nos assim; de um modo mais positivo a verificação do
arredores da cidade. Na mesma ocasião, surgia um máximo de diferença de temperatura, que pudesse
outro gerador de neblina, á base de óleo, ser encontrada em relação à área coberta e
denominado «Swingfog», lançado já no mercado descoberta.
brasileiro para produzir neblina, com inseticida.
Assim, nas noites de 27-28, 28-29 de
Decidiu a Comissão instalar todos os sistemas acima julho de 1956 vários testes puderam ser feitos,
referidos em pontos estratégicos do norte do Es- permitindo à Comissão constatar, pela primeira
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vez, os seguintes fatos da maior importância:
a) Diferença de temperatura até 4 graus
centígrados;
b) Desenvolvimento uniforme da neblina,
mostrando que, quando as condições são favoráveis
à formação de geada, dá-se um perfeito
acamamento junto ao solo.

Superada a possibilidade de geada no ano
passado, resolveu a Comissão incrementar suas
atividades, no sentido de poder atender aos
cafeicultores, no ano de 1957.
Nessas condições foi elaborado amplo
programa,
destacando-se,
entre
outros
a
necessidade da criação de uma subcomissão técnica
com a colaboração do Exército, com o objetivo de
estudar a possibilidade da fabricação de geradores
de neblina no Brasil, bem como ficou evidente ser
imprescindível a ida de técnicos aos Estados Unidos
e à Europa, pois com a experiência adquirida e com
o que poderia ser observado no estrangeiro, seria
mais uma etapa cumprida na solução do problema.
Dentro do estabelecido, técnicos da Comissão,
munidos de relatórios minuciosos, bem assim das
pesquisas já, realizadas, dirigiram-se aos Estados
Unidos, com vasto programa de observações e troca
de idéias.

ram a idéia da cobertura maciça com neblina, pelos
mais variados processos.
Em São Francisco, os técnicos brasileiros
estiveram com os Drs. Dale e Brooks, bem como
seus assistentes. O Dr. Brooks achou muito positivos
os resultados conseguidos, acreditando, inclusive,
ser possível controlar a temperatura por meio de
neblina adequada, principalmente, se houver
umidade na atmosfera.
Em Utah, foi mantida longa conferência
com o Cel. Bodê, Major Pearce e seus
colaboradores, ocasião em que a Comissão recebeu
elucidações a respeito de uma experiência de
combate à geada, realizada em Provo, na noite de
14 de maio de 1952. Foram utilizados 50
nebulizadores, com o mais amplo resultado, segundo
afirma o Cel. Bodê, em um artigo publicado na
Revista «The Army».
A Comissão visitou, ainda, outros técnicos no
assunto, bem como diversas fábricas de geradores
de neblina, principalmente Los Angeles, Chicago,
Indianópolis, quando foram debatidos problemas
relacionados à produção de neblina, diâmetro de
partícula e outros.
Os técnicos norte-americanos, apesar de
pessimistas quanto ao combate à geada, pelo
processo da turvação da atmosfera, diante dos
resultados alcançados, incentivaram a Comissão a
prosseguir em seus estudos.

Na América do Norte

Importação dos Nebulizadores

Naquele país, segundo o relatório apresentado ao
IBC, a Comissão manteve contato, entre outros, com
o Weather Bureau, cujos técnicos tinham suas
dúvidas sôbre o êxito do combate à geada «branca»,
pela turvação da atmosfera. Alegaram que o
diâmetro de partícula era muito pequeno, exigindo
grande concentração de neblina, que tornaria o
processo de preço muito elevado. Todavia, quando
foram apresentados os relatórios e fotografias
elucidativas, os técnicos norte-americanos apoia-

Logo após o retôrno da Comissão ao Brasil,
foram entabuladas pelo Instituto Brasileiro do Café,
com a mais ampla colaboração do Presidente da
República e do Ministro da Fazenda, bem como dos
Senhores Paulo Guzzo e Armando Petrelli,
Presidente e Diretor, respectivamente, da autarquia
cafeeira, negociações em tôrno da aquisição dos
geradores de neblina.
A
câmbio
oficial
foi
realizada
a
compra
dos
referidos
aparelhos,
a

Planos para 1957
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preços relativamente baixos, o que permitiu à atualmente prática agrícola normal, com pleno
Comissão fizesse, com a cooperação dos conhecimento por parte dos agricultores em forma de
cafeicultores uma experiência em grande escala no cooperativas.
corrente ano.
Na Itália, o Professor Caproglione chefe do
Serviço de Fitopatologia Vegetal, do Ministério de
Agricultura apresentou inúmeros trabalhos e
Na Europa
relatórios, nos quais constam que a turvação da
Sabedores de que na Europa e em alguns atmosfera é o processo mais indicado ao combate da
países é praticada normalmente a turvação da geada nas regiões vinícolas daquele país.
atmosfera no combate à geada nos vinhedos, para lá
De volta da Europa e aproximando-se o
se dirigiram membros da Comissão no intuito de inverno de 1957, com a colaboração direta dos
observar uma experiência patrocinada em caráter órgãos oficiais, como o Serviço de Meteorologia do
oficial, pela Heizmotoren, em Uberlinger, na Ministério da Agricultura e o Instituto Agronômico de
Alemanha, bem como verificar o que se faz na Suíça, Campinas, estabeleceu a Comissão amplo programa
Holanda, França e Itália.
de pesquisas no campo e nos laboratórios.
Em Uberlinger, a turvação da atmosfera por
Enquanto isso, começavam a chegar os
neblígeno, à base de óleo, mostrou uma diferença de primeiros geradores de neblina, ocasião em que
dois graus centígrados, cujas medidas foram foram prestados pela Comissão bem como pelos
controladas pela Universidade de Stutgard. Em técnicos das respectivas fábricas, instruções sôbre o
Hamburgo, na Alemanha, pôde ser constatado mecanismo e funcionamentos dos referidos
através dos técnicos do Nebel Saure, que no Vale do aparelhos aos agrônomos do IBC e da Secretaria de
Rheno, a turvação da atmosfera é praticada com Agricultura, que por sua vez ministraram êsses
bastante eficiência, o mesmo acontecendo na Suíça, ensinamentos aos cafeicultores.
conforme pudemos constatar através do depoimento
Simultâneamente,
em
Campos
do
do Dr. H. Schmutz, pelos seus trabalhos Jordão e Curitiba, e outros municípios mais
apresentados, salientando-se entre êles, um que sujeitos à geada, foram instalados Campos
aplica o método de levantamento da parte a ser Experimentais, com a aparelhagem e técnicos do
trabalhada, permitindo o mapeamento que prevê a Instituto Agronômico de Campinas e da Comissão de
localização técnica dos geradores, em função das Geada.
correntes de ventos.
Com
os
primeiros
resultados
das
Dos países visitados, segundo relatório pesquisas em Campos do Jordão, foi constatado
entregue à Diretoria do Instituto Brasileiro do Café que, efetivamente conforme tinha sido observado
devem ser destacados os excelentes trabalhos de no ano passado, a neblina da mais variada
combate à geada pela turvação da atmosfera, origem mostrou nítida diferença de temperatura;
praticados na França e Itália.
algumas até com 4 graus centígrados. Por
Na França, tal trabalho tem a orientação ocasião da onda de ar frio, que chegou a atingir
do Instituto Tecnológico do Vinho, sob a orientação em pequena escala certas regiões do norte
do Dr. Dussine. A área geralmente coberta do Paraná, nos dias 8 e 9 de junho último, bem
por neblina, nos vinhedos ao sul da França, é como 20 e 21 de julho, inúmeros cafeicultores
de aproximadamente 400 mil hectares, sendo puderam, praticar a turvação da atmosfera,
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na sua maioria com resultados positivos.
Deve ser acentuado que também houve resultados
negativos, numa advertência de que muito há
ainda, que fazer no tocante, principalmente, à
cobertura dos terrenos, que foi a maior
dificuldade, pelo excesso de ventos, cujo perfeito
conhecimento sòmente virá com a experiência
própria adquirida pelos agricultores.
Terminados os trabalhos parciais em
Campos do Jordão e, como frisamos, com
resultados positivos de diferença de temperatura,
transportaram-se os técnicos da Comissão para
Londrina, a fim de, com a grande aparelhagem
disponível, melhor estudarem o comportamento da
neblina no próprio cafèzal. Dessa época em diante,
felizmente, não houve mais onda de frio que
facilitasse a feitura dêsses testes conclusivos, motivo
pelo qual, até o momento, pouco pode ser
esclarecido, a não ser uma diferença de temperatura
de 2 graus centígrados, observados numa noite de
experiência com o produto «Neblinal».
Previsões Sôbre Geada
O Centro Previsor do Serviço de Meteorologia,
órgão misto da Comissão de Geada, do Ministério
da Agricultura e do Instituto Brasileiro do Café,
conseguiu fazer uma cobertura que merece
destaque. Pela primeira vez, na história da
cafeicultura paranaense, foi possível, numa
comunhão de esforços, não só daqueles citados
órgãos, mas também dos serviços de meteorologia
da Aeronáutica, das companhias particulares
de aviação e de outros serviços dos países vizinhos,
reunir uma soma considerável de dados técnicos
que, de hora em hora, nos dias críticos, eram
transmitidos aos cafeicultores. As rádio-emissoras
e jornais do Estado, ao receberem os comunicados
do Centro Previsor passavam a informar os
agricultores, cientificando, inclusive, a que horas

deveriam colocar em funcionamento os geradores de
neblina.
Planejamento para 1958
Diante do que explanado até agora, bem se
pode avaliar das enormes responsabilidades da
organização de um plano para 1958. Inúmeras
organizações estão fazendo parte do referido plano,
razão por que tornam-se necessários recursos
financeiros, sem o que tudo poderá ficar totalmente
perdido. Muito ainda há o que fazer sôbre o assunto,
devendo
esta
Comissão
manter
contacto
permanente com diversas instituições científicas de
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do
Sul, a fim de que possa atingir os seus objetivos. De
outra parte, é preciso considerar que até o momento
tôdas as atividades em prol desta causa, tinham por
finalidade um puro idealismo, mas, doravante tornase necessária uma série de providências reais e
contínuas no tocante a pesquisas em geral,
divulgação e orientação e tantos outros, que
requerem elementos técnicos apropriados em
condições de executar suas tarefas.
Pesquisas e Experimentação
São os seguintes os órgãos que irão proceder
uma série de pesquisas no próximo ano, tôdas elas
altamente objetivas e decorrentes da experiência
adquirida nesses dois últimos anos: – Comissão de
Estudos para a Defesa Contra a Geada, Instituto
Agronômico da Secretaria de Agricultura de São
Paulo, Escola Superior de Agricultura «Luiz de
Queiroz» de Piracicaba, Escritório Técnico de
Agricultura Brasil-Estados Unidos, Instituto de
Biologia e Pesquisas Tecnológicas do Estado do
Paraná, Serviço de Combate às Pragas e Doenças do
Cafeeiro da Secretaria de Agricultura do Estado do
Paraná, Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura
do Estado de São Paulo, Divisão de Defesa
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Sanitária Vegetal do Ministério da Agricultura,
Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura
e da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná,
Fábrica de Curitiba do Ministério da Guerra,
Companhia de Guerra Química do Ministério da
Guerra. Serviço de Assistência à Cafeicultura do
Instituto Brasileiro do Café, Superintendência das
Casas Rurais da Secretaria da Agricultura do Estado
do Paraná e Associação Paranaense de
Cafeicultores.
Apenas para se ter uma idéia das pesquisas
que serão estudadas, citaremos:
1) Comportamento da neblina nas mais
variadas condições climáticas e topográficas;
2) Combate às pragas e doenças do cafeeiro
pelo sistema da turvação da atmosfera;
3)
Comportamento
de
novos
tipos
de neblina;
4) Estudo do micro-clima do café;
5) Estudos em tôrno do comportamento do
café nas várias idades em câmaras de geada
artificial;
6) Estudos genéticos do café com relação ao
frio;
7) Pesquisas em tôrno do aproveitamento do
calor subterrâneo no combate à geada;
8) Estudo de novos sistemas e aparelhos para
combate à geada;
9) Estudos iniciais do clima da zona
cafeeira do Estado do Paraná e Sul do Estado de
São Paulo;
10) Estudo em tôrno do reflorestamento e
sombreamento como interêsse ao combate à
geada;

11) Estudo do poder de retenção das
radiações infra-vermelhas, pelos diversos fumígenos
e neblígenos;
12) Estudo da temperatura letal para com a
planta do café;
13) Estudo do combate à geada por
pulverização de água na atmosfera, pelo processo
denominado «atomização de água»;
14) Estudo do combate à geada por
movimentação do ar, por meio de ventiladores;
15) Estudo da técnica de aplicação de neblina
e fumaça no combate à geada;
16) Estudo da eficiência da turvação artificial
atmosférica no combate à geada.
Divulgação e Orientação
Ficou amplamente comprovado no decorrer
dêstes dois últimos anos que os cafeicultores em
grande maioria, necessitam de uma melhor
orientação no combate à geada pelo sistema de
turvação da atmosfera, em virtude de regular número
de geradores, já existentes, e que deverão ser
postos em prática nos momentos precisos.
A Comissão, uma vez lotada com os recursos
necessários, manterá técnicos especializados, que
por sua vez prepararão os engenheiros agrônomos
do Instituto Brasileiro do Café, para que êstes
orientem da maneira mais eficiente possível os
cafeicultores. Além dêste trabalho de catequese irão
ser publicados boletins educativos, artigos etc.,
assim como serão proferidas, palestras e
demonstrações práticas nas regiões onde é maior a
densidade de cultura do cafeeiro.

Orçamento para. 1958
1) Diárias de pessoal e transporte nas experiências a serem realizadas em Campos do
Jordão no período de maio, junho, julho e agôsto .................................................................
2) Diárias de pessoal e transporte nas experiências a serem realizadas em Londrina, no
período de junho, julho e agôsto ............................................................................................

400.000,00
300.000.00
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3)

Veículo tipo Furgão para transporte de pessoal e material meteorológico para as
experiências de Campos do Jordão e Londrina ..................................................................
800.000,00
4) Veículos tipo camioneta Perua para transporte de material e pessoal dos elementos
integrantes da Comissão de Estudos para a Defesa Contra a Geada ................................
900.000,00
5) Veículo tipo Jeep para transporte do pessoal e material do Instituto de Biologia e
Pesquisas Tecnológicas do Paraná, a fim de proceder estudos e pesquisas no que
concerne à defesa de pragas e doenças do cafeeiro ..........................................................
300.000,00
6) Contrato de técnicos, material, diárias do Instituto de Biologia e Pesquisas Técnológicas
a fim de proceder estudos e pesquisas acêrca de pragas e doenças do cafeeiro .............. 1.700.000,00
7) Diárias e transporte de pessoal do Instituto Biológico do Estado de São Paulo .................
400.000,00
8) Veículo tipo Jeep para transporte do pessoal do Instituto Biológico de São Paulo, a fim
de proceder estudos e pesquisas às pragas e doenças do cafeeiro nas diversas regiões
do Estado de São Paulo ......................................................................................................
300.000.00
9) Material meteorológico para a Seção de Meteorologia Agrícola do Instituto Agronômico
de Campinas a fim de prosseguir nas pesquisas em estudos no que concerne aos
processos de combate à geada ..........................................................................................
500.000.00
10) Material e despesas diversas para a execução de planejamento de novos sistemas de
aparelhos destinados à defesa contra a geada ...................................................................
600.000,00
11) Diárias de pessoal, transporte e material, despesas diversas que a Comissão de
Estudos Para a Defesa Contra a Geada terá de atender .................................................... 1.500.000,00
Total geral ....................................................... 8.000.000,00
As cifras acima enumeradas, assim como as
especificações das mesmas, foram retiradas dos
relatórios enviados para o planejamento de 1958,
pelas entidades oficiais que integram esta Comissão
de Estudos para a defesa contra a Geada.
Conclusão
A Comissão de Estudos Para a Defesa à
Geada, encerrou seus trabalhos relativos ao ano de
1957, com os resultados positivos ao combate à
geada, comprovados pela documentação oficial de
nossas pesquisas, assim como as fornecidas pelos
cafeicultores que aplicaram o processo de turvação
da atmosfera.

A Comissão, doravante passará à segunda
fase dos seus trabalhos, cooperando com o Instituto
de Biologia e Pesquisas Tecnológicas do Estado do
Paraná, Instituto Biológico da Secretaria de
Agricultura do Estado de São Paulo, Divisão de
Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da Agricultura,
Serviço de Combate às Pragas e Doenças do
Cafeeiro da Secretaria de Agricultura do Estado do
Paraná e Seção de Economia e Assistência à
Cafeicultura do Instituto Brasileiro do Café no Estado
do Paraná, no combate às pragas e doencas do
cafeeiro, utilizando inseticidas nos geradores de
neblina adquiridos pelos cafeicultores do Paraná e
São Paulo para defesa de seus cafèzais contra o
fenômeno geada.
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Com as atividades já realizadas e as
programadas para o corrente ano acrescidas das
que se realizarão em 1958, pensam os membros
desta Comissão terem cumprido com a missão que
lhes fôra incumbida no que se refere aos estudos e
conclusões já obtidas no tocante à defesa dos
cafèzais do Paraná e São Paulo, contribuindo desta
maneira ao engrandecimento da cultura do café,
alicerce da economia nacional.
Curitiba, 10 de outubro de 1957.
– Cecílio Ferreira Guarita – Presidente. –
Confere com a cópia constante do processo S.C.
125.874-59 G.M.F. Mecanografia, 23-6-59. – José
Regino F. de Almeida. – Auxiliar. – Está conforme. –
Gabinete do Ministro da Fazenda – 23-6-59. – Olavo
José Monteiro – Chefe da Mecanografia.
Relatório das Atividades dos Técnicos da Comissão
de Estudos para a Defesa Contra a Geada, na
Europa
Por indicação da direção do IBC foram
escolhidos os nomes dos técnicos Cecílio Ferreira
Guarita e Reinaldo Spitzner, para seguirem para
Europa, com o fim de assistirem na Alemanha, em
Uberlingen,
uma
demonstração,
oficialmente
controlada, sôbre a possibidade de isolar o calor do
solo, mediante a turvação da atmosfera, a base de
neblina de óleo.
Considerando a grande responsabilidade
da Missão, e, que seria de grande oportunidade
que outros países da Europa também fôssem
percorridos estudando-se desta maneira mais
detalhadamente
o
problema,
resolveu
a
Comissão convidar mais um técnico, às
expensas das verbas da Comissão, para colaborar
princinalmente no setor de óleos neblígenos,
parte essa muito necessária a ser discutida à
vista dos geradores importados. Assim, foi convidado
o Professor Nilton E, Buhere para fazer par-

te da Comissão, como Diretor da Escola de Química
da Universidade do Paraná e assessor que é da
Comissão.
A partida para Frankfurt, se deu no dia 7 de
maio, do Rio de Janeiro, chegando-se ao destino a 9
de maio.
Em Frankfurt, a Comissão se encontrou dia
10, com o Sr. J. Jena, gerente da Blemco S. A. e do
Doutor Margulius Meyer, agrônomo especializado da
mesma organização.
Por gentileza das referidas pessoas, fomos de
automóvel a Uberligen, através da Floresta Negra,
chegando ao destino, no dia 12 de maio. Lá
chegados, fomos imediatamente apresentados ao
técnico Dr. Max Brackmann, o qual marcou uma
reunião geral para o dia seguinte.
Efetivamente, no outro dia, após sermos
apresentados ao corpo técnico da Heizmotoren,
nos dirigimos imediatamente a um campo próximo
de Uberlingen, para assistir o funcionamento
provisório de um gerador de neblina, à base de óleo
Diesel, cujo sistema é bem mais simples do
atualmente conhecido. Nas fotografias anexas, podese ver o referido gerador em funcionamento, e ter
uma noção do volume de neblina. A simplicidade do
seu trabalho parece ser um dos pontos altos do
gerador.
Em pleno funcionamento, por alguns minutos,
pudemos observar que a produção de neblina é
sêca, e que além de apresentar bom poder de
ocultação, absorvia todos os raios infra-vermelhos,
pois pela observação através do sol, apenas vimos
uma bela coloração verde.
Achamos tal fato de grande importância, pois,
foi a primeira vez que deparamos com um gerador
de neblina, à base de óleo, que retinha totalmente os
raios infra-vermelhos.
Às 12 horas nos retiramos do campo.
Às 15 horas do mesmo dia, tivemos
uma
mesa-redonda
com
to-
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do o corpo técnico, destacando-se entre outros, por
tomarem parte ativa nas discussões: Dr. Bodo
Laffarentz – Diretor da Haizmotoren – und
Schwingfeuer, Dr. Max Brackmann, Dr. Dürr e Dr.
Strittmatter, todos da mesma firma; Sr. J. Jena e Dr.
Margulius Meyer, técnicos da Blemco; Dr. Cecílio F.
Guarita, Doutor Reinaldo Spitzner e Dr. Nilton E.
Buhere membros da Comissão de Estudos para
Defesa contra Geadas.
Da discussão, que durou mais de 5 horas,
resultaram os seguintes pontos fundamentais:
1 – Em regra geral, na Alemanha, é
preconizada a turvação da atmosfera, devendo ser
tècnicamente aplicada, em geadas de irradiação na
ausência de ventos, e em temperaturas não
inferiores de 3º C. – Os técnicos da Universidade de
Hochenheim de Stutgart, com quem mantivemos
contato posteriormente, também sustentam o mesmo
ponto de vista.
2 – A questão de diâmetros de partícula ainda
ficou em aberto, pois êles acham não ser tão
decisiva, e, pelo contrário, acham de absoluta
necessidade a presença de umidade na atmosfera.
3 – Conforme relatório que nos foi entregue, a
média da diferença de temperatura, em condições
adversas tem sido de 2º C, enquanto que quando as
condições forem favoráveis, até 5º C – já foram
conseguidos.
4 – A neblina dos geradores, à base de óleo,
quando tècnicamente produzida, é absolutamente
inócua às plantas e ao homem.
5 – Não é necessário o uso do etileno de
glicol, para melhorar a capacidade de isolamento dos
raios caloríficos.
6 – A turvação. da atmosfera só apresenta
resultados satisfatórios em geadas de irradiação,
com o mínimo de ventos.
Ficou
assentado
que,
segundo
informações
do
serviço
meteorológico,
na
próxima
noite
as
condições

seriam propícias para a esperada demonstração –
razão da nossa ida, pois uma onda de frio, tinha se
deslocado.
Aproveitamos a manhã do dia seguinte para ir
a Zurich, onde iríamos ter contacto, no Instituto
Politécnico, com um técnico especializado no
assunto, bem como o Sr. J. Schmutz, meteorologista
prático em turvação da atmosfera tendo trabalhado
muito com o gerador Swing Fog.
Infelizmente, o professor daquele Instituto não
estava presente no momento, mas em contacto com
o seu Assistente, tivemos o ensejo de saber que o
referido professor se ocupava, em caráter oficial, de
determinar o desenvolvimento das correntes de
vento das fazendas, para efeitos de combate ao frio.
O seu sistema, em síntese baseia-se num
ponto muito prático e objetivo de acender numa noite
apropriada e fria, próxima dos dias críticos, uma vela
neblígena, tipo Fumex cuja neblina produzida, ganha
exatamente os pontos por onde flui a corrente fria.
Nestas condições é possível, por simples
observação, mapear o caminhamento da brisa fria,
ficando o agricultor orientado no tocante à direção
dos ventos, para efeito da produção de neblina.
É nossa pretensão, levar com mais detalhes
êste ensinamento aos nossos técnicos para que êles
possam transmitir aos interessados.
Com
relação
ao
Sr.
J.
Schmutz,
meteorologista prático, tivemos notícias do
resultado. positivo no combate às geadas pelo
Swing Fog em muitos casos, de flôres
principalmente. Um dos pontos que achamos de
grande importância, foi o noticiário de jornais da
época de um combate de geadas em flôres
numa exposição. Os jornais noticiaram por
três dias consecutivos, citando o nome do
Senhor
Max
Arregger,
Eng.
Agrônomo,
Presidente da Exposição, que graças à cobertura
da região pela neblina, as flôres foram totalmente
salvas dos efeitos maléficos das geadas,

– 689 –
em Lucerna, Suíça. Trazemos os noticiários
conosco.
Chegamos de volta a Uberlingen, onde fomos
informados
que
haveria
possibilidades
de
abaixamento de temperatura naquela noite, sem
probabilidade no entanto de alcançarmos o zero.
Consideraram os técnicos que seria a última
oportunidade de testarmos a turvação da atmosfera
no tocante à diferença de temperatura, embora fôsse
pequena a possibilidade de se alcançar o zero.
Os técnicos da Universidade de Hohenheim,
de Stuttgart já estavam trabalhando no local
escolhido, sob a orientação do Professor Dr. Heinz
Aichele e do seu assistente Dr. Karl Hoschele.
O local escolhido foi o vale denominado
Salemer, onde existem plantações de árvores
frutíferas, e distante 12 quilômetros de Uberlingen.
O material instalado, na referida área, com
cêrca de 12 hectares, foi o seguinte:
4 Termohigrografos.
1 Termógrafo.
6 Termômetros elétricos, com registrador.
4 anemômetros.
6 termômetros de máxima e mínima.
A experiência, totalmente acompanhada pelos
membros da Comissão, teve início às 2,30 horas da
madrugrada do dia 15, e seu término às 5,30 horas.
Os aparelhos de contrôle tinham sido
colocados nos lugares estratégicos, sendo que a
diferença de nível entre o testemunho e campo de
prova era desprezível.
Os anemômetros davam constantemente a
velocidade do vento. O pessoal que iria trabalhar na
produção da neblina já estava a postos, com a roupa
adequada.
Precisamente às 3 horas teve início a
produção de neblina, num ritmo, numa ordem e
numa técnica que muito nos impressionaram.

A orientação geral foi do Professor, Dr.
Brachman, profundo conhecedor do problema.
A cobertura logo se fêz de maneira bastante
homogênea, embora as condições de trabalho
fôssem desfavoráveis, pois não havia sòmente frio
de irradiação, mas também contínuas ondas de frio
invadiam o terreno. Eram, portanto, péssimas as
condições de trabalho e os que labutavam na
produção da neblina só pelo grande conhecimento e
prática apresentados é que conseguiram contrôle
absoluto.
Doutra parte sabíamos que o frio não ia ser
multo intenso, de maneira que não haveria
possibilidade de leituras de grandes diferenças de
temperatura. Entre 2 horas da madrugada e 5 horas,
a diferença normal não poderia ser grande.
O fato é que o pessoal conseguiu manter
coberta a região, com detalhes impressionantes
delimitando perfeitamente o terreno escolhido
mudando a direção do sôpro da neblina, conforme a
direção dos ventos alterava.
As fotografias em anexo, mostram a cobertura,
que, como já dissemos foi satisfatória, pois aderiu
perfeitamente ao solo. Quando a brisa ou a corrente
de ar frio arrastava a neblina para fora, novas ordens
de neblina substituíam os pontos fracos.
Houve momentos que seis geradores entraram
em funcionamento sendo que geralmente, só a
metade trabalhava.
Às 5,45 horas, teve início a leitura dos
resultados, inteiramente controlada pelos membros
da Comissão, sendo que o Dr. Aichele prestava
esclarecimentos a tudo que se lhe perguntava.
Conforme já foi dado conhecimento, houve
uma diferença de temperatura de 2º C. Talvez esta
diferença pudesse ter sido maior, se a queda fôsse
maior, mas as condições locais só acusavam esta
queda.
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Fotografias foram tiradas, embora em
condições difíceis, por falta de luz, a fim de darem
uma idéia dos trabalhos.
Os gráficos mostravam, que, tão logo a
neblina espêssa se acobertava no solo, a
temperatura paralisava, mostrando a capacidade de
isolamento.
O Dr. Heins Aichele apresentou um relatório a
respeito, devidamente assinado, dando cunho oficial
ao trabalho, onde conclui pela diferença de
temperatura observada: 2º C.
A Comissão se declarou satisfeita com o
resultado obtido, pelo fato de haver sido comprovada
a diferença de temperatura, já verificada nos estudos
realizados no Paraná.
Quanto ao desenvolvimento de neblina,
podemos dizer que esta se comportou muito bem no
terreno, que naturalmente era favorável por ser
plano. Convém também patentear a alta prática dos
funcionários, trabalhando incessantemente, num
sincronismo formidável, permitindo assim que a área
ficasse sempre coberta com uma camada mais ou
menos densa de neblina.
Terminados os referidos trabalhos, às 6 horas
da manhã, foi feita uma experiência com a finalidade
de observar o comportamento da neblina do novo
gerador.
O resultado foi ao nosso ver muito bom. A
neblina abundante e e à base de óleo Diesel, colava
ao solo, levando muito tempo para desaparecer.
Contudo, um fato que nos chamou muito a atenção,
e que consideramos de vital importância, foi que a
neblina produzida, vista através do sol, absorvia
totalmente os raios infra-vermelhos, deixando
atravessar sòmente os raios verdes.
Isto mostra que o diâmetro de partícula é bem
maior que 2, embora a neblina seja bem sêca.
Tal fato foi novidade para os alemães, que
declararam que com mais razão iriam levar avante os

projetos da execução do referido gerador.
Em nenhum gerador de neblina à base de óleo
Diesel tivemos a oportunidade de ver tal absorcão.
No dia seguinte, já refeitos do cansaço, nos
reunimos novamente, discutindo-se ainda uma série
de ocorrências dadas por ocasião da experiência,
bem como outros assuntos correlatos foram tratados.
À tarde nos dirigimos a u'a mata, cêrca de 15
quilômetros de Uberlingen, onde fomos assistir o
funcionamento de um gerador Swing Fog, emitindo
BHC, que se achava dissolvido em óleo combustível.
O aparelho funcionou satisfatòriamente, tendo
emitido junto à neblina o BHC que matou muitos
insetos no local.
Ao terminarmos os trabalhos em Uberlingen,
queremos testemunhar que tivemos a melhor
acolhida, por parte do corpo técnico de Heizmotoren,
bem como é justo ressaltar o alto conhecimento
demonstrado pelo Dr. Brachmann.
Hamburgo
De volta a Frankfurt, no dia 17, tivemos notícia
através do Dr. Margulius, que na Badishe Anilin,
visitada por aquêle técnico, é praticada a turvação da
atmosfera, na defesa de plantas sensíveis do campo
experimental de adubos. O Dr. G. Mappes,
fisiologista da referida Instituição declarou que,
quando a temperatura não ultrapassa menos de 3º C
êle se defende com a turvação da atmosfera.
Dia
18
partimos
para
Hamburgo,
onde chegamos à tarde e, por ser sábado
nada pudemos fazer. Contudo, já de Frankfurt,
tínhamos nos comunicado telefônicamente com
o Sr. Hans Thomsen, gerente da Comercial
Handelsgesekschaft, representante do produto,
entre nós denominado Neblinal. Com aquela
pessoa marcamos uma mesa redonda com
o seu corpo técnico, para o dia seguinte, numa
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localidade distante 19 quilômetros de Hamburgo.
Dentro do combinado, às 14 horas do dia 19,
lá nos achavamos, sendo recebidos pelo Sr,
Thomsen e pelo seu corpo técnico, Dr. Hugo
Stoltsenberg e Dr. Claus Tidemann, ambos
profissionais, de alta competência, foi o que
pudemos deduzir após o decorrer das nossas
discussões.
O Dr. Stoltzenberg, é altamente especializado
em neblina artificial. desde a primeira guerra
mundial, tendo inúmeras patentes a respeito.
Trabalha, atualmente, no mesmo ramo em sua
indústria particular, sendo atualmente consultor da
NATO, no tocante a ocultação.
O Dr. Tiedmann é o diretor técnico do Velo,
firma especializada na fabricação de neblígeno
químico.
Foi-nos declarado que durante a última guerra,
foram usadas enormes quantidades de neblígeno à
base de ácido clorosulfônico sem qualquer dano ao
homem e às plantas. Aliás, embora em experiências
de pequena proporção, foi o que observamos no
Paraná, em Apucarana e Campo Mourão.
O Dr. Tiedmann, além de técnico na produção
dos referidos produtos, foi oficial de orientação, na
última guerra, tendo permanecido com seu pessoal,
por muito tempo debaixo da neblina, nas regiões de
Essen e Frankfurt principalmente.
A discussão foi até às 23 horas da noite,
havendo, inclusive demonstrações práticas.
O conhecimento apresentado no assunto por
aquêles técnicos também muito nos impressionou,
sobretudo o do Dr. Stolzenberg.
Manda a verdade também dizer, que aquêles
técnicos se impressionaram do nosso conhecimento
e da altura em que se encontram as nossas
pesquisas.
Tivemos oportunidade de manusear talvez a
melhor literatura do mundo sôbre o assunto, e que
faz parte da biblioteca de Hamburgo, sendo obra
esgotada.

Publicada pelos Drs. Otto Wilhelm Kessler e
Wolfgang Knempfert, de Berlim, trata exaustivamente
do problema das geadas e de seus efeitos danosos.
Mostra, através de gráficos indíscutivelmente, o
efeito benéfico da turvação da atmosfera no
combate, quando praticada em tempo e condições
técnicas adequadas.
Foi-nos prometido um microfilme da obra
completa, pois os estudos ali apresentados são de
grande importância para o nosso caso.
Na demonstração prática, feita pelo Dr.
Stolzenberg, tivemos a oportunidade de apreciar
funcionamento de uma vela fumígena, o que muito
nos impressionou.
Declarou que apenas uma das velas de maior
capacidade é canaz de cobrir uma área de dois
quilômetros por dois, num preço relativamente baixo,
e portanto compensador.
Cientificou que já foram enviadas diversas
velas ao Brasil, para serem testadas, no presente
ano, pela Comissão.
Perguntando ao Dr. Stolzenberg da mesma
maneira como fizemos aos técnicos de Uberlingen,
se acreditava no nosso êxito, à base de
turvação da atmosfera, nos declarou muito
positivamente. Apenas lembrou com muita razão,
que a cobertura tem que ser levada a efeito
com muita técnica, o pessoal precisa conhecer
a fundo, o problema e as geadas não poderão
ser de temperaturas inferiores a menos 4º C, e
ausente de ventos e com certa umidade na
atmosfera.
Declararam ainda que na Alemanha tal
prática é levada a efeito no vale do Reno, sendo
infeliz-mente proibitivo o uso em outras regiões
necessitadas devido à invasão de terrenos
estranhos ou cobertura de estradas muito
movimentadas.
Nas regiões de Pinenberg, Wurtzburg e
Franken, bem como no Tyroll, tal prática é feita com
resultados favoráveis e compensadores.
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Nos autorizaram aquêles técnicos a declarar
que o Dr. Vor. Heinem, ex-meteorologista do Serviço
de Climatológico de Hamburti preconiza a turvação
da atmosfera.
E assim, às 23 horas, encerramos as
discussôes.
Holanda
Mesmo, com os precários recursos que já
dispúnhamos, era de grande interêsse ouvirmos os
técnicos holandeses, uma vez que, pela literatura
que compulsamos, tivemos conhecimento que,
grandes camadas de neblina à base de má queima
de ramos verdes, era lançada na atmosfera, para a
proteção agrícola contra geada.
Até uma nova palavra fôra inventada
«mottled», que significa surrar as fogueiras para
evitar a formação de labaredas.
Chegamos a Amsterdam no dia 21 de maio à
noite, de maneira que, imediatamente no dia
seguinte, nos dirigimos a Haía, para falar com as
autoridades oficiais, e regularizar a nossa situação
naquele país.
As referidas autoridades nos encaminharam
muito prontamente ao Instituto Real dos Trópicos,
em Amsterdam.
Naquele Instituto, foi promovida uma mesaredonda discutindo-se o assunto com os Drs. L. W.
Kuelmann, Botânico do Instituto, e N. Maifer.
engenheiro florestal.
Ambos confirmaram o que tínhamos Iido,
declarando ambos acreditarem no efeito benéfico da
turvação da atmosfera no combate às geadas.
O último técnico declarou que, como
engenheiro florestal, praticou a cobertura com a
queima de galhos verdes, salvando as árvores terras
dos viveiros.
Achavam, contudo, aquêles técnicos, ser de
interêsse nosso nos dirigirmos à Escola de
Agronomia de Wageningen, a fim de trocar idéias
com o Professor Dr. Von Maizemberg.

Em
condução
gentilmente
oferecida
pelo cônsul brasileiro em Amsterdam, Sr. A.
Fragoso, nos dirigimos no dia seguinte àquela
Escola.
O Dr. Maizemberg é Chefe do Serviço
de
Mecânica
Agrícola,
e
nos
recebeu
mui
gentilmente,
acompanhado
pelo
seu
assistente.
Nos declarou aquêle profissional que
atualmente na Holanda, a defesa contra geada é
feita na maioria por irrigação, dada a grande
facilidade de água.
Disse ainda, não acreditar nos bons efeitos da
turvação da atmosfera, tendo dúvidas quanto ao
nosso êxito.
Também nos deixou transparecer não
possuir muita experiência no assunto, pois nos
deu a conhecer que quando experimentou nunca
noite, havia certo vento, de maneira que a
neblina não parava no lugar. Também a referida
experiência foi feita apenas com um gerador tipo
Swing Fog.
Contudo é um técnico, cuja opinião tivemos
que respeitar, e cujo conceito nos serve de
advertência.
Apresentou dados sôbre irrigação, numa
demonstração de grandes conhecimentos, sendo
que, tudo foi anotado, para necessidades futuras, se
fôr o caso.
Aproveitamos
o
pouco
tempo
que
dispúnhamos para visitar aquela magnífica Escola e
voltamos novamente a Amsterdam.
Ainda tivemos a oportunidade de nos dirigir ao
Escritório de Compras em Amsterdam, o que fizemos
a pedido do seu Diretor Dr. A. Brito.
Naquele Escritório trocamos idéias sôbre o
assunto, de maneira que o pessoal do mesmo se
colocou à nossa inteira disposição, para o que
necessitassemos. Considerando que os nossos
contratos com aquêles técnicos continuariam,
deixamos o escritório encarregado de fazer as
ligações.
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INGLATERRA
Embora soubéssemos por literatura, que na
Inglaterra não havia tal problema, deixamos o Sr.
Antônio Marinho, Diretor do Escritório Comercial, em
Londres, encarregado de entrar em contato com o
pessoal do Instituto Metereológico Greenvich para
ver se encontrava algo a respeito.
FRANÇA
O nosso próximo ponto foi Paris, para onde
nos dirigimos de Londres, no dia 22 de maio.
Tínhamos conhecimento, por literatura e por
catálogos, que nos vinhedos da região sul algo de
útil era feito, no tocante ao combate às geadas
tardias.
Na segunda-feira, dia 24 de maio, pela manhã,
nos dirigimos por enderêço telefônico ao Instituto de
Pesquisas Agronômicas, onde expusemos o nosso
propósito.
Numa
acolhida
muito
cordial,
fomos
apresentados a vários técnicos, que nos puseram em
contato com o Departamento Técnico da Federal
Francesa dos Produtos de Vinho. Chama-se o
referido Departamento Office Technologique du Vin,
com cujos técnicos foi marcada audiência para as 14
horas da tarde.
Na hora precisa fomos recebidos pelo Dr. L.
Ducini, Chefe do Departamento Técnico e pelo Sr,
H.Massoutler, Presidente da Federação.
Queremos
confessar
que
ficamos
imensamente satisfeitos com a referida reunião, pois
já de início pudemos perceber dos profundos
conhecimentos dos técnicos referidos através anos
de experiência do problemas das geadas tardias.
Ficamos logo sabendo, que há mais de 10
anos é feito o combate às geadas, e sempre pela
turvação da atmosfera.
Os mais variados processos são utilizados,
numa área de 400 mil hectares, principalmente nas re-

giões do Mediterrâneo, Montpelier, Champagne etc.
Naquelas regiões, onde se planta em grande
escala a vinha, durante a brotação, aparecem as
geadas tardias, e que dada a pequena resistência
dos brotos, tudo fica queimado se não houver
proteção.
Exatamente, como observamos no Paraná,
por ocasião das nossas pesquisas em 1956,
quando a temperatura atinge a 2 graus acima de
zeno, e o Serviço Meteorológico prevê geadas,
é praticada a turvação da atmosfera, e quando
não há ventos fortes e a temperatura não baixa de
30 C, e existe certa umidade no ar, a proteção
é completa.
Todos os sistemas são empregados, isto
é, os geradores tipo exército americano à
base de óleo, adquiridos como excedentes de
guerra, os neblígenos químicos, e um dos mais
usados, inteiramente novo para nós: o sulfito
de amônio. A referida neblina é produzida quando
se lança na atmosfera o anidrido sulfuroso
existente num obus, contra amônia também
existente num obus. Ambos os obuses são
encaminhados a um misturador saindo uma neblina
muito forte.
Existem firmas francesas e italianas que
fabricam tais aparelhos, e segundo declaração
do Dr. Ducini, bem como a literatura que nos
cedeu, a referida neblina isola totalmente o
calor, não havendo irradiação quando em cobertura
ao solo.
Declararam ainda mais, que conforme
observações científicas pelo calor de reação entre
aqueles dois gases há o ganho de 1 grau centígrado.
Afirmaram os técnicos que quando por
exemplo a temperatura ambiente estava a 2º C, se
Visse feita a cobertura, esta, na pior das hipóteses
permanecia, havendo possibilidade até de aumentar,
enquanto que as áreas adjacentes não cobertas
ganhariam naturalmente temperaturas abaixo de
zero.
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A firma Nulli e Filhos, de Milão, fabrica o
referido aparelho denominado TurbomiscelatoreGray – gerador de neblina artificial. Seu enderêço:
Vila Cattanco, 2 – Milano – Itália.
Nos declarou o Dr. Ducini que 50 quilos de
anidrido sulfuroso e 25 quilos de amônia cobrem 30
hectares deixando coberta a área durante umas 3
horas.
Conforme o catálogo que temos em mão não
há qualquer dificuldade de fabricá-lo no Brasil, uma
vez que também produzimos anidrido sulfuroso e a
amônia em obuses.
Nos foram cedidas revistas especializadas,
publicadas pela Federação, sob o nome de Vignes e
Vin, cujos números 13, 14, 19 e 20 tratam muito
positivamente do problema recomendando a
turvação da atmosfera.
Nos autorizaram aquêles técnicos a declarar
que, com a prática de mais de 8 anos, a turvação da
atmosfera é feita no sul da França para a proteção
dos vinhedos, numa área superior a 400.000
hectares, com resultados satisfatórios.
Declararam ainda que há muitos anos atrás
fôra constituída uma Comissão como a nossa, e que
dos seus estudos resultou o combate pela turvação
da atmosfera.
Atualmente o combate é mera rotina feita
pelos agricultores, sendo que raras vêzes a
temperatura baixa demais e nada há o que fazer
neste caso,e os prejuízos então são enormes.
Nós, da Comissão, ficamos satisfeitíssimos
com o que nos foi dado ouvir e discutir, pois
mostrou que as nossas pesquisas estavam
no caminho certo, e que as conclusões são
exatamente as mesmas preconizadas pelos
franceses.
Em outra oportunidade, nos dirigimos
ao Centro de Pesquisas da Universidade de
Paris, ou seja a Sorbonne, bem como ao Instituto
Pasteur.
Naquelas
instituições,
tivemos
oportunidades
de
observar
os
mag-

níficos trabalhos que estão sendo realizados,
sobretudo no setor da termodinâmica.
Assumimos o compromisso de mandar todos
os nossos resultados do presente ano.
Itália
No dia 19 de maio, dirigimos a Roma, a fim de,
com a mesma finalidade, trocarmos idéias com os
italianos, uma vez que são grandes cultivadores da
uva.
Em contacto inicial com o Chefe de Gabinete
do Ministério da Agricultura, este aos encaminhou
imediatamente ao Serviço de Fitopatologia, a quem
estão afetos os refer dos problemas.
Fomos então apresentados ao Doutor
Capriglione, o qual convocou mais dois de seus
técnicos, com quem conversamos demoradamente.
A opinião oficial, é a mesma: a neblina em
condições adequadas e em geadas brancas, sem
vento, pode extinguir a formação de geada.
Apresentaram-nos um relatório que em 1955
encaminharam ao Sr, Ministro da Agricultura, no qual
ficou bem claro que na Itália, para combater os
efeitos das geadas tardias a neblina para cobertura é
o método que mais se aconselha.
Falam na velha prática da produção de neblina
queimando lenhas verdes, e para terminar,
recomendam pela maior comodidade, a produção da
neblina à base de anidrido sulfuroso e amônia como
é feito na Franca.
Nos asseguraram que o sulfito de amônio, não
só conserva a temperatura, não deixando baixá-la,
mas também chega a elevar um tanto, pela reação
química.
Não conheciam os neblígenos à base de óleo,
mas acharam perfeitamente razoável o mesmo
resultado.
A impressão que os técnicos italianos nos
causou foi multo boa. Também afirmaram que muitos
lavradores levam a efeito tal prática, com resultados
satisfatórios.
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Quando a temperatura atinge 2º C acima de
zero, é feita a cobertura, permanecendo esta, na pior
das hipóteses, dizem êles, evitando a formação da
geada.
É preciso considerar que os brotos dos
parreirais são muito pouco resistentes, acabando por
morrer quando a temperatura atinge a 0º C.
As regiões mais atingidas são: Piemonte,
Verona, Torino, Milano e Lombardia,
O aparelho que lança o sulfito de amônio,
já referido por ocasião do capitulo referente
à França, chama-se Turbomiscelatore-Gray –
fabricado pela Nulli Filli Co. – Milano – Via C.
Cattanco, 2.
Nos forneceram ainda o enderêço de duas
firmas que fabricam as velas fumígenas, também
usadas com resultados.
E assim, damos por terminado o nosso
rápido mas útil roteiro pela Europa, onde se
conclui que o método mais usado para o combate
às geadas na defesa das plantações de uva e frutos,
é o da turvação da atmosfera. É o que também
conclui o Professor Dino Rui, do Observatório
Nacional em Verona, em publicação que temos
em mão.
Também chama a atenção dos cuidados
técnicos que devem ser levados em conta,
pois do contrário melhor produto de eficiência
comprovada
poderá
conduzir
a
resultados
desastrosos.
Finalmente, queremos ainda nos referir
que na França, nos foi recomendado um
experimento com hormônio para retardar o efeito da
brotação, cujos resultados foram negativos,
enquanto que na Itália, estão trabalhando, com
resultados esperançosos, no sentido de tornarem
mediante tratamento hormonial, a planta resistente
ao frio.
Curitiba, 10 de junho de 1957. – As Comissão
de Estudos para Defesa Contra Geadas. – Cecílio
Ferreira Guarita, Presidente. – Reinaldo Spitzner,
Membro – Nilton Buhere, As. Técnico. Con-

fere com a cópia constante do Processo S.C.
125.874 de 1959. G.M.F. – Mecanografia, 23-6-59. –
José Regino F. de Almeida, Auxiliar. – Está
conforme. Gabinete do Ministro da Fazenda, 23-659. – Olavo José Monteiro, Chefe da Mecanografia.
CÓPIA
Senhor Presidente.
Senhores Diretores,
1. Diante dos elevados prejuízos causados
aos cafêzais do Paraná e das regiões limítrofes de
São Paulo, com as geadas de 1953 e 1955, cuidou o
Govêrno do Estado do Paraná de criar um órgão,
visando a promover as pesquisas necessárias ao
possível combate aos efeitos das baixas
temperaturas, sendo instituída a C.E.D.C.G.,
integradas por cientistas de reconhecida capacidade
e idoneidade profissionais, Professôres Cecílio
Ferreira Guarita, Chefe do Serviço de Meteorologia
do Estado do Paraná, Reinhard Maack, geólogo, e
Reinaldo Spitzner, engenheiro-químico.
2.
Conhecendo
a
importância
do
empreendimento a que se propôs o Govêrno do
Estado. o Dr. Nilson Batista Ribas, Presidente da
Associação Paranaense de Cafeicultores e
representante da lavoura cafeeira do Paraná na
Junta Administrativa do IBC, em conexão conosco,
apresentou proposta concedendo verba de 500 mil
cruzeiros, destinada a auxiliar aos trabalhos de
estudos da Comissão.
Aprovada a proposição, imediatamente a
Diretoria pôs à disposição daquele órgão a
importância estipulada, indicando, outrossim, como
seu representante na C.E.D.C.G., o engenheiro
agrônomo Paulo Carneiro Ribeiro, Chefe da Seção
de Economia e Assistência à Cafeicultura do
Escritório de Curitiba.
4.
Instalada,
a
Comissão
manteve
contacto, com as entidades de classe e órgãos
especializados, como também procurou, através
de
comunicados
pela
imprensa,
convi-
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dar os interessados, a apresentar produtos ou
aparelhos
porventura
existentes,
objetivando
preparar elementos para combater os efeitos das
geadas.
5. Dentre os produtos examinados, a
Comissão selecionou, inicialmente, Nevocid, FCG e
Fumex, de procedência estrangeira. Posteriormente,
fêz experiências com «cleum» e cal e, com mistura
de serragem, óleo velho e salitre do Chile, de
aplicação fácil e de baixo custo.
6. É bem de ver, entretanto, que a
Comissão verificou ser de aplicação eficiente
e de resultados positivos, geradores de neblina
«Besler», utilizados pela Escola de Guerra Química
do Exército.
7. A fim de testar êsses aparelhos, foram feitas
experiências iniciais em Curitiba, com duas unidades
lá existentes, em colaboração com a Escola de
Química do Paraná, cuja cooperação é de justiça
destacar.
8. Obtidos os primeiros resultados, e
Comissão, por intermédio do seu Presidente
Professor Cecílio F. Guarita e Professor Reinaldo
Snitzner, com a colaboração do IBC, do
Secretário da Agricultura do Paraná, Sr. Rafael
Ferreira Rezende e de parlamentares daquele
Estado, sob a direção do Governador Moysés
Lupion, entrou em entendimentos com S. Ex.a o
Senhor Ministro da Guerra, General Henrique
Teixeira Lott, conseguindo o seu apoio para
realização de novas experiências na zona
cafeeira do Estado, bem como nas regiões mais
sujeitas ao fenômeno.
9. Estabelecidas as bases dêsse acôrdo,
o Coronel Ornar Emir Chaves, comandante da
EIE, com o Major José Quintiliano Castro e
Silva e Capitão Diogenes Vieira Silva, chefe
da Companhia Escola de Guerra Química do
Exército, dirigiram-se para a cidade de Londrina
com 43 homens, 12 geradores grandes e
pequenos.
10.
Os
resultados
das
experiências
de
Londrina
estão
consubstan-

ciados nos relatos seguintes, conforme declarações
prestadas à imprensa pelos Senhores Coronel Omar
Emir Chaves, comandante da EIE, Prof . Cecílio
Ferreira Guarita, Presidente da Comissão, Agrônomo
Paulo Carneiro Ribeiro, representante do IBC e
Nelson Maculan, Presidente da Associação Rural de
Londrina.
Fala o Cel. Omar Emil Chaves
11. «A experiência se realizou em condições
desfavoráveis e a cobertura não se fêz no ritmo
esperado (30 minutos) para espalhar a fumaça, Em
conseqüência do turbilhamento do ar, não se pôde
controlar a fumaça como era desejável. Tudo isso
traduz o objetivo de estudarmos e escolhermos
outras posições mais baixas e a possibilidades de
manobras mais rápidas dos aparelhos.
40 minutos após o início da operação, a área
coberta era de 24 quilômetros quadrados de fumaça
densa. Da área programada foram cobertos 40%.
Uma hora depois, com neblina foram cobertos 50
quilômetros quadrados, 70% da área programada. 30
minutos depois do término da operação, isto é, às 9
horas, a cortina cobria 40 quilômetros quadrados.
A capacidade de cobertura é bastante
satisfatória. Estamos prontos a continuar os estudos
para aperfeiçoar as pesquisas e para poder controlar
melhor a fumaças.
Impressões do Presidente
Cecília Guarita
12. «Depois da elaboração do planejamento
da parte militar, a Comissão através de seus
técnicos, programou os planos de trabalho na área
delimitada de 27 quilômetros quadrados, ou seja
2.700 hectares.
Foram
localizados
14
observadores
em cada secção da área, situados nas
diversas partes do terreno da experiência,
com 15 termômetros de mínima, nas alturas
de 50 centímetros, 1 metro e meio e 2
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metros, assim como 4 termógrafos no nível do solo,
a fim de verificar as diferentes temperaturas.
Essa parte (climatológica) foi feita em
colaboração com o Instituto Agronômico de
Campinas, através do Sr. Mauro Ganzaroni,
climatologista daquele órgão e a cujos resultados
ao final das experiências, chegaremos aos
resultados das observações durante o período
de inverno da região Norte do Estado. Essas
estão sendo feitas em caráter experimental e de
estudo.
Os dados meteorológicos da FAB e do
Ministério da Agricultura chegados nesta cidade
eram fornecidos à Comissão, três dias antes da
experiência e no mesmo dia, os quais foram
valiosos para comparar com os dados obtidos
dentro da área de operações. O engenheiro
Agrônomo Sr. Ulisses Chedine, encarregado da
parte de climatologia, com o auxilio de um
helicóptero pôsto à disposição da Comissão de
Estudo para Defesa Contra Geadas, fêz o
levantamento de três mapas de cobertura da área,
na qual constatou o seguinte:
«A operação teve inicio às 6,30 horas da
manhã, hora local, sendo feita às 7,00 horas, a
primeira observação da área com o resultado da
cobertura total de 24 quilômetros quadrados da
região, equivalendo área de 1.000 alqueires.»
Às 8,15 horas, fêz-se nova observação fora da
área de operação, num total de 50 quilômetros
quadrados, sendo que 16 quilômetros quadrados em
operação.
Às 9,00 horas, observamos que estavam
cobertos 30% da área de operação por uma camada
de neblina densa, correspondente a 8 quilômetros
quadrados, e fora da área de operações foi
observada a cobertura de 32 quilômetros quadrados,
ou sejam 800 hectares e 3.200 hectares.
respectivamente.
Novas experiências serão feitas na próxima
semana, programa para terça e sexta-feira.

As conclusões destas experiências serão
dadas a seguir.
Devo, finalmente, louvar a atitude da diretoria,
dos membros e do Presidente da Associação Rural
de Londrina, pelo apoio e dedicação como estão
colaborando na «Operação Geada».
Opinião do representante do I.B.C.
13. «Recebendo do Presidente do I.B.C. a
incumbência de funcionar como observador da
autarquia junto à Comissão, foi para nós motivo de
grande satisfação, pois sentimos um inestimável
valor nos trabalhos que estão sendo efetuados,
procurando trazer uma solução para um problema de
significativa importância para a economia do Estado.
Realmente, merece todos os louvores essa
iniciativa do Govêrno do Estado, levando ao mesmo
tempo à Comissão técnicos de valor que sem
esmorecimento vêm dedicando o melhor de seus
esforços à solução dêste problema por todos os
modos complexo, mas que, sem dúvida, a algum
resultado chegará para satisfação de todos os
cafeicultores paranaenses.
Deve ser lembrado que tão logo foi tomada a
iniciativa, o Instituto Brasileiro do Café emprestou
todo seu apoio, trazendo para ajuda da Comissão
tudo que estava ao seu alcance, e hoje, como
observador do I.B.C., podemos dizer que pelo curto
espaço de tempo de sua existência já se encontra
em estágio bastante adiantado o que nos permite
prever resultados bastante satisfatórios para muito
breve dos trabalhos em andamento.
Assim achamos porque na madrugada de
hoje, quando eram efetuados os ensaios com
geradores fornecidos pelo Exército, pudemos
observar uma densa camada de fumaça em quase
tôda a extensão prevista para a experiência, só não
ocorrendo a cobertura completa em vista das
condições desfavoráveis do tempo. Se muitos
detalhes ainda estão para ser observados, já,
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hoje, com a presença de máquinas geradoras, neste
local e o programa já estabelecido para novas
operações, como também o deslocamento de uma
unidade para a cidade de Palmas, onde ocorrem as
mais baixas temperaturas no Estado, virão, com
certeza, trazer uma resposta definitiva às dúvidas
ainda existentes.
Desejamos frisar, antes de concluir, que a
cooperação do Sr. Nelson Maculan, Presidente da
Associação Rural de Londrina, tem sido decisiva
para o sucesso das experiências que estão sendo
levadas a efeito.
Palavras do Sr. Nelson Maculan
14. «Em princípio e apesar dos efeitos
contrários, ventos, baixa pressão e temperatura alta,
a experiência a que assistimos, hoje, satisfez a
todos.
Minha opinião é de que trará resultados aos
cafés do Paraná, se houver cobertura eficiente para
evitarmos os efeitos das geadas. A impressão
generalizada, entre todos os cafeitultores da região,
é favorável ao uso de geradores. A única dúvida é a
maneira de aquisição de maquinaria. Deve haver
intervenção direta do Govêrno, visando obter
informações sôbre disponibilidade, custo e
possibilidades de aquisição através de um câmbio
favorável, mesmo que o fôsse no câmbio livre.
Todos os lavradores acham que o combate
com geradores convence e que deveria ser instalada
em Londrina uma Companhia de Instrução para
combate ao fenômeno da geada.
Finalizando, faço um agradecimento a Cia.
Escola de Guerra Química, ao Cel. Ornar Chaves,
Comandante, e aos seus camaradas, pela
colaboração trazida, estabelecendo uma nova
modalidade de guerra, ou seja, a guerra contra as
geadas. Por fim, torno extensivo os meus
agradecimentos à Comissão de Estudos para
Defesa Contra Geadas, ao Instituto Bra-

sileiro do Café, Secretaria de Agricultura e a todos os
lavradores pela cooperação que vem sendo dada.
15. Em face da necessidade de maiores
estudos, foram deslocados geradores para as zonas
de Cornélio Procópio e de Paranavaí, com
movimentação nos municípios da região.
16. Experiência realizada em Rolândia após
30 minutos de funcionamento de um só gerador,
chegou a cobrir por 30 minutos tôda a cidade,
impedindo o tráfego normal de veículos.
17. Dias 26 e 27 de julho últimos, realizaramse, em Palmas, as experiências, nesta temporada
hibernal, de combate aos efeitos das geadas, com o
emprêgo da turvação da atmosfera.
18. Essas provas foram o coroamento da
«Operação Geada» efetivada em nosso Estado, pela
Cia. Escola de Guerra Química do Exército sob o
comando da Comissão Especial de Defesa contra
Geadas.
19. Em Palmas, as experiências obedeceram
à chefia do Professor Reinaldo Spitzner,
estando presente o Sr. Carlos Alberto Nigro,
assessor da Comissão, sendo que coube ao
Tenente Levy Nunes da Silva chefiar o setor
militar.
Finalidades da Prova
20. Foram transportadas para o local, 500
mudas de café, com a idade de 1 ano,
aproximadamente,
constituindo
as
principais
finalidades do teste conhecer as variações de
temperatura, durante e ao finalizar a experiência,
bem assim verificar a eficácia da cobertura
fumígena sôbre as plantas, na incidência da baixa
temperatura. Ressalte-se que teria sido mais
conveniente, para uma noção melhor da resistência
dos cafeeiros aos efeitos do frio, que houvesse
árvores de 1 a 5 anos, mas não foi possível
transportá-las, pelas dificuldades conhecidas, ao
município de Palmas.
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a êle, fazendo uma camada, que consideramos de
ótima cobertura e, portanto, de grande aproveita21. A respeito dessas experiências, o mento.
Professor Reinaldo Spitzner, membro da Comissão
de Estudos para Defesa Contra Geadas, declarou à
Elevação de temperatura
imprensa:
«Foram realizadas duas experiências com dois
No vale, referente ao ponto «1», fora da
geradores efetivos e um de reserva.
neblina, portanto, a temperatura mínima foi de 7
Uma, com a finalidade de observar as graus abaixo de zero, enquanto que no ponto 2, a
diferenças de temperatura dentro e fora da neblina. mínima observada foi de 2 graus abaixo de zero,
Outra com o objetivo de verificar o efeito benéfico da mostrando uma diferença favorável, positiva de 5
cobertura pela neblina, na saída do sol.
graus centígrados.
Ao mesmo tempo, pudemos ter uma noção de
Verificado que dentro da neblina havia uma
grau de resistência do café (embora fôssem plantas diferença sensível de temperatura, permitiu-nos
de apenas um ano e fora da cova)».
concluir que em frios menos intensos (3 graus abaixo
de zero, por exemplo), a geada nem se formaria, demos por encerradas essas observações».
Primeira Experiência
Relato Técnico

Continuando, disse: «A primeira experiência,
realizada dia 26, foi iniciada às 23 horas, com dois
geradores, quando a temperatura já se achava
próxima a 0º C. Os termômetros foram colocados em
posições estratégicas, juntamente com os pés de
café.
Na posição «1», foi colocado o termômetro
num vale existente, mas já sujeito a neblina, há uns
400 metros, onde a fumaça estava sendo produzida
por um dos geradores.
Sendo o nosso principal objetivo verificar a
diferença de temperaturas, dentro e fora da neblina,
os geradores foram colocados cêrca de 200 metros
um distante do outro, de modo que tôda neblina era
encaminhada ao vale, o qual tinha uma extensão de
alguns quilômetros».
Área coberta
«Depois de meia hora de funcionamento
de dois geradores (com desligamento dos mesmos,
de tempo em tempo, por medida de economia de
óleo), já uma área de 500 alqueires se achava
coberta.
Cumpre ressaltar que a neblina, tão logo saía
dos geradores, ganhava direção do solo, colando-se

Nova experiência
Em seguida, o professor Reinaldo Spitzner faz
o relato da segunda experiência, asseverando: A
segunda prova realizou-se, dia 27, com início às 6
horas da manhã, em terreno completamente coberto
de geada. num espigão situado nas imediações do
quartel.
Dois pontos foram marcados, ou seja onde se
encontravam os termômetros e os pés de café. Em
ambos, a temperatura era de 5 graus, abaixo de
zero, Quinze minutos depois do funcionamento de
dois geradores, tôda a região estava coberta e, às
7,10 horas, quando o sol despontou, uma forte
camada de neblina estava colada ao solo».
700 alqueires cobertos
Prosseguiu o entrevistado: «Observamos que,
quando os geradores paravam por mais de
10 minutos, havia uma diminuição de Intensidade
de neblina, quando então os geradores funcionavam
novamente, Cêrca de 1,30 horas após o
funcionamento de dois geradores, mais de 700
alqueires se achavam cobertos. Então, os referidos
geradores
deixaram
de
funcionar
e
a
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neblina, Iertamente pela insolação, ia desaparecendo
mas não havia mais gelos sobre as fôlhas dos pés
de café.
Após o término da segunda experiência
observamos que os pés de café resistiram
satisfatòriamente ao degêlo lento provocado pela
cobertura maciça da região de operação».
Eficiência do processo
«Diante dessas observações com os
geradores «Whesler» em tão boa hora cedidos pelo
Ministro da Guerra bem como das verificações
positivas (com geadas menores) com os produtos
Novoc'd e o gerador Swing-Fog, não temos dúvida
de que o processo de turvação da atmosfera protege
os cafêzais dos efeitos maléficos da geada quando
não ultrapassar de 4º C, abaixo de zero, a queda da
temperatura.
O processo de turvação da atmosfera –
acentua o Professor Reinaldo Spitzner – só é
eficiente quando os ventos forem fracos e assim
mesmo, pela experiência que agora adquirimos, é
necessária grande perícia para se aproveitar,
convenientemente, a direção dos ventos, pois do
contrário a região coberta pela neblina nem sempre é
aquela que interessa».
Agradecimento
Ao encerrar – disse – quero destacar os
nomes de meus colegas da Comissão, Prof. Cecílio
Ferreira Guarita, Presidente; Prof. Reinhard Maack,
Membro; Dr. Carlos Alberto Nigro, Assessor; Cel.
Omar Emir Chaves, Comandante da Escola de
Guerra Química; Capitão Diógenes Vieira Silva,
Subcomanmante da referida Companhia, bem como
do Comandante do Regimento de Cavalaria
Divisionária, Independente de Palmas, que tudo
fizeram para que a experiência tivesse êxitos.

22. Com a finalidade de permitir a
continuidade dos trabalhos da Comissão a Diretoria
«ad referendum» da Junta Administrativa concedeu
um crédito adicional de 250 mil cruzeiros, já
entregues àquele órgão técnico.
23. Diante dos resultados positivos a que
chegou a C.E.D.C.G,, é de todo interesse
para a economia cafeeira do País, que os estudos
sejam prosseguidos, com a finalidade principal
de aperfeiçoar os métodos utilizados, bem como,
se
possível,
estender
as
aplicações
da
maquinaria empregada, em outras atividades na
lavoura, entre as quais o provável combate a
pragas, em face da fácil e rápida volatilização do
BHC, que poderá tornar praticável e muito
econômico esse trabalho.
24. Será, pois, de todo interesse que o
Governo do Paraná mantenha a Comissão,
em caráter permanente, acrescida de um
representante da lavoura do Estado de São Paulo e
do Paraná, indicados pelas respectivas associações
de classe.
25. A Comissão em referência deverá
promover estudos especializados em regiões
sujeitas a baixas temperaturas onde se faz as
preservações das culturas contra os efeitos de
geadas, como ocorre em vários países da Europa e
na Argentina.
26. É necessário, todavia, um auxílio maior
àquele órgão, para que possa desempenhar suas
funções e, efetivamente, oferecer os meios precisos
para o combate às geadas no País.
Com estas considerações sugerimos a adoção
das seguintes medidas urgentes:
1 – Propor ao Govêrno do Estado do Paraná
que seja mantida, em caráter permanente, a
Comissão de Estudos para defesa contra geadas,
acrescida de um representante da lavoura cafeeira
de São Paulo e um do Paraná, indicados pelas
respectivas entidades de classe.
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2 – Concessão de um crédito de 2 milhões de
cruzeiros à C.E.D.C.G., a fim de prosseguir nas
pesquisas e estudos para defesa contra as geadas,
nos países onde e fenômeno é verificado e onde se
efetua a defesa da agricultura como ocorre na
Europa, Estados Unidos e Argentina.
3 – Incrementar o estudo sôbre a possibilidade
de aplicação de geradores de fumaça, no combate a
pragas do cafeeiro e outras culturas.
4 – Interferir junto aos órgãos competentes, no
País e no exterior, com o fim de possibilitar a
importação ou fabricação de geradores de fumaça
utilizados nesses serviços para fornecimento ao
preço de custo aos cafeicultores.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1956. –
Armando Petrelli, Diretor.
Confere com a cópia constante do Processo
S.C. nº 125.874-59 – G.M.F. – Mecanografia, 23-659. – José Regido F. de Almeida, Auxiliar.
Está conforme. Gabinete do Ministro da
Fazenda, 23 de junho, de 1959. – Olavo José
Monteiro, Chefe da Mecanografia.
Dê-se ciência ao Requerente.
PARECERES
NS. 257 E 258, DE 1959
Nº 257, de 1959
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 1958, que
determina que os proventos da aposentadoria geral,
depois de revistos e atualizados pelo art. 1º da Lei
2.622, de 18 de outubro de 1955, não poderão sofrer
alterações que importem em diminuições, e dá
outras providências.
Relator: Sr. Prisco dos Santos.
O
nobre
Deputado

Josué

de

Souza apresentou à consideração de seus pares
projeto de lei, que objetiva impedir que os proventos
de aposentadoria, revistos e atualizados nos têrmos
do art. 1º da Lei nº 2.622, de 18 do outubro de 1955,
registrada a apostila pelo Tribunal de Contas da
União, venham a sofrer alterações que importem em
sua diminuição, seja quando oriundos de proventos
iniciais, ou decorrentes de melhorias posteriores à
concessão da aposentadoria.
Para isso, propunha a revogação do art. 2º da
Lei nº 1.622, de 18 outubro de 1955, por conflitar
com os reais objetivos dêsse mesmo diploma legal,
que assegura a revisão de proventos dos
funcionários civis da União, na inatividade,
calculados à base dos vencimentos dos servidores,
que estejam na atividade, para que tais proventos
sejam sempre atualizados.
A Comissão de Orçamento da Câmara dos
Deputados modificou o projeto original, dando-lhe a
forma atual, onde, melhor, se coloca a matéria.
Assim, além do art. 1º que fixa a norma
jurídica principal, é revogado, expressamente, o art.
2º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955.
As razões que informam tal procedimento,
vêm
consubstanciadas
na
justificação
que
acompanha o projeto original, onde se lê:
«Impedindo, porém, o art. 2º da citada lei que
as gratificações adicionais, por tempo de serviço, dos
servidores civis inativos, sejam majoradas em virtude
do aumento decorrente da alteração do poder
aquisitivo da moeda, dito dispositivo colide
abertamente com a êssência da própria lei, que
consta no seu art. 1º tornando-se, portanto,
indispensável sua supressão, por inadmissível tal
ocorrência.
O próprio Poder Executivo, em sua mensagem
de veto à referida lei, conforme se encontra à página
nº 381 do «Diário do Congresso Nacional», datado
de 15 de outubro de 1955, proclama a apontada coli-

– 702 –
são entre os declarados artigos da questionada
lei e o Poder Judiciário, em vários de seus julgados
vem sustentando a ilegitimidade da disposição
do dito art. 2º da mesma lei por sua incoerência
e por sua colisão com o dispositivo no seu
art. 1º».
A Comissão de Serviço Público Civil da
Câmara dos Deputados, secundando êsse
entendimento, manifesta-se nos seguintes têrmos:
«Realmente a colisão é evidente. O próprio
Poder Executivo, como se vê ainda da justificação,
«em sua mensagem de veto à referida lei, conforme
se encontra à página nº 381 do «Diário do
Congresso Nacional», datado de 15 de outubro de
1955, proclama a apontada colisão entre os
declarados artigos da questionada lei».
«O Judiciário, por intermédio de Juízes
da Fazenda Pública, provocado por interessados,
através de mandado de segurança, tem
reconhecido o direito dos impetrantes para o fim de
ser garantido o cálculo de gratificação adicional
sôbre o padrão dos proventos atualizados (vide
«Diário da Justiça»: sentenças de 8-9-56; página
10.854; 2-10-56, página 11.926; 16-1-57, página
679; 6-2-57, página 1.649; 9-3-57; página 2.674;
14-3-57, página 2.885; 21-3-57. página 3.156; 1-457, página 3.556; 10-4-57, página 4.029 e 15-6-57;
página 7.095).
Daí ressalta a necessidade imperiosa da
supressão do art. 2º da lei aludida que tanta
confusão trouxe à administração pública, dividindo os
inativos em dois grupos; os que recebem gratificação
adicional sôbre o padrão dos proventos atualizados
amparados pelo Judiciário, baseado na inteligência
do art. 1º e os que são negados êsse direito
pela administração, apoiada na interpretação do art.
2º».
De fato, é manifesta a autonomia entre os
preceitos que se contêm nos artigos 1º e 2º da Lei
2.622, de 18 de outubro de 1955.

A restrição que faz o art. 2º do pré-citado
mandamento legal, impedindo que as gratificações
adicionais, «pro labore facto» dos funcionários
inativos, sejam majoradas em razão do aumento
resultante da alteração do poder aquisitivo da moeda,
conflita com o disposto no art. 1º do mesmo estatuto
legal, onde se prescreve um princípio geral de
paridade com os servidores públicos ativos, aos quais
não se aplica, no que tange adicionais, a restrição do
art. 2º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955.
Ficou, dêsse modo, sem alcance prático o
disposto no art. 1º da Lei número 2.622, de 1955, face
aos estritos têrmos do seu art. 2º, circunscrevendo em
limites estritos, aquilo que o espírito da lei
recomendava e preceituava como de sentido amplo.
Desta sorte opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, em de dezembro de
1958. – Prisco doa Santos, Presidente e Relator. –
Francisco Gallotti. – Públio de Mello. – Gilberto
Marinho.
Nº 258, de 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 194, de 1958, (na Câmara n º
2.179-C, de 1956).
Relator: Sr. Lima Guimarães
De acôrdo com o art. 193, da Constituição, «os
proventos da inatividade serão revistos sempre que,
por motivo de alteração do poder aquisitivo da
moeda, se modificarem os vencimentos dos
funcionários em atividade».
Com
essa
norma,
inspirada
na
inquietação, temores e incertezas de uma
era tìpicamente inflacionária, quis o legislador
constituinte estabelecer uma certa paridade entre o
servidor inativo e o da atividade, a fim de que
aquêle não fôsse esquecido quando se pro-
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movessem os aumentos de vencimentos quase que
periódicos dêste.
Naturalmente que, mandando rever, a norma
constitucional não tornou obrigatória a equiparação
total do aposentado ao funcionário que trabalha, para
efeito de remuneração. Essa interpretação, aliás,
prevaleceu na legislação posterior à Carta Magna até
1955.
Assim, a Lei nº 488, de 15 de novembro de
1948, que concedeu aumento de vencimentos,
contemplou os inativos com majorações que
variaram de 20 até 100%, de acôrdo com a data da
aposentadoria (art. 24). Depois, a Lei nº 1.765, de 18
de dezembro de 1952, que concedeu o abono de
emergência, mandou que, para os inativos, êle
corresponde-se a 70% do previsto para os servidores
em atividade (art. 9º). Já do abono especial
temporário, concedido pela Lei nº 2.412, de 1º de
fevereiro de 1955, os inativos participaram com 2/3
(artigo 4º).
Surgiu, então, a Lei nº 2.622 (promulgada pelo
Presidente da República, em 18 de outubro de 1955,
após ter sido rejeitado o seu veto ao projeto
respectivo) estabelecendo urna equiparação total e
permanente dos proventos aos vencimentos. Dispõe
a referida lei:
«Art. 1º – O cálculo dos proventos dos
servidores civis da União e bem assim dos
servidores das entidades autárquicas ou paraestatais
que se encontram na inatividade, e dos que para ela
forem transferidos, será feito à base do que
perceberem os servidores em atividade, a fim de que
os seus proventos sejam sempre atualizados».
Art. 2º As gratificações adicionais por tempo
de serviço, incluídas nos proventos dos servidores
inativos, não serão majoradas em virtude de
aumento decorrente de alteração do poder aquisitivo
da moeda».
Os
diplomas
legais
que
concederam,
posteriormente,
aumentos
de
vencimentos
e
abono
de
emer-

gência, mantiveram êsse princípio de igualdade
entre ativos e inativos (Leis nº 2.745, de 12
de março de 1956 e 3.531, de 19 de janeiro de
1959).
Como se observa, o artigo 2º da citada Lei nº
2.622 contém restrição que os tribunais têm julgado
mesmo contrária ao espírito do artigo 193 da
Constituição.
Para corrigir tal anomalia, o ex-Deputado
Josué de Sousa propôs a revogação do aludido
artigo através de projeto que, após o pronunciamento
favorável das Comissões de Constituição e Justiça e
de Serviço Público, recebeu substitutivo da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, o
qual se transformou no presente projeto, aprovado
pela Câmara e assim redigido:
«Art. 1º Os proventos da aposentadoria em
geral, depois de revistos e atualizados, nos têrmos
do art. 1º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955,
registrada a apostila pelo Tribunal de Contas
da União, seja ela correspondente a proventos
iniciais, seja decorrente de melhorias posteriores à
aposentadoria, não poderão sofrer alterações
que importem em diminuição dêsses mesmos
proventos.
Art. 2º Fica revogado o art. 2º da Lei nº 2.622,
de 18 de outubro de 1955.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário».
No que tange ao art. 2º, nada temos a
acrescentar ao parecer da Comissão de Serviço
Público Civil desta Casa.
Quanto ao art. 4º, todavia, verifica-se,
inicialmente, não atingir a medida nêle preconizada
«os proventos da aposentadoria em geral», mas os
de um pequeno grupo de inativos, ou seja, daqueles
cujos proventos correspondem a vencimentos mais
percentagens (remuneração) e que, por isto, são
variáveis, pois variável vem sendo a parte
correspondente a percentagens sôbre a arrecadação
a que fazem jus os funcionários em ativi-
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dade (Fiscais do Impôsto de Consumo, Coletores
etc.).
Ao se aposentarem, tais servidores têm os
seus proventos calculados à base da remuneração
média do último exercido, na forma da legislação em
vigor.
Após a Lei nº 2.622, citada, os títulos de
aposentadoria dêsses inativos têm sido apostilados,
atribuindo-se-lhes proventos correspondentes à
remuneração dos titulares dos cargos por êles
ocupados anteriormente, obedecido o mesmo critério
de cálculo para fixação dos proventos iniciais.
Assim, um Agente Fiscal do Impôsto de
Consumo, aposentado em 1955, com os
vencimentos do cargo mais a média de percentagem
recebida sôbre a arrecadação do ano anterior, vinha
obtendo revisão de proventos, quando, por motivo de
alteração do poder aquisitivo da moeda, era
concedido aumento aos servidores ativos apenas na
parte correspondente aos antigos vencimentos, até
que a referida Lei nº 2.622 o equiparou ao Fiscal em
atividade.
Triplicaram, dêste modo, os seus proventos,
numa exceção que o legislador não previu, pois o
objetivo da lei foi estabelecer paridade, sòmente nos
reajustamentos de caráter geral, para atender ao
aumento do custo de vida que tanto atinge o servidor
em atividade quanto o inativo.
Não nos parece justo manter êsse privilégio
em benefício de um pequeno grupo e, muito menos,
como pretende o art. 1º do projeto, pois, segundo
êste, os aumentos na percentagem sôbre a
arrecadação seriam apostilados de ano em ano, mas
as diminuições decorrentes de queda da arrecadação,
estas só atingiram os funcionários em atividade.
O certo é assegurar-se, para essa classe de
servidores, o direito já consagrado na legislação, isto
é, proventos correspondente à remuneração
(vencimentos mais a percentagem média do último

ano), vedando-se, porém, alterações subseqüentes
ao ato da aposentadoria, salvo as modificações de
vencimentos determinadas pela alteração do poder
aquisitivo da moeda, nos têrmos do art. 193 da
Constituição.
À vista do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto, nos têrmos da seguinte:
EMENDA Nº 1
Ao art. 1º, substitua-se pelo seguinte:
Art. 1º A atualização dos proventos da
inatividade, determinada pela Lei nº 2.622, de 18 de
outubro de 1955, não incidirá sôbre a parte
correspondente a percentagens.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 23 de junho de 1959,
– Fernandes Távora, Presidente. – Lima Guimarães,
Relator. – Fausto Cabral. – Francisco Gallotti. –
Irineu Bornhausen. – Victorino Freire. – Dix-Huit
Rosado. – Ary Vianna.– Mem de Sá. – Vivaldo Lima,
por ter pedido vista.
PARECER
Nº 259, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1959, que
dispõe sôbre a articulação e a coordenação dos
serviços do Ministério da Agricultura com serviços
congêneres locais, cria o Conselho da Produção
Agrícola e dá outras providências.
Relator: Sr. Milton Campos.
O Projeto nº 14, do corrente ano,
apresentado pelo nobre Senador Attílio Vivacqua,
autoriza o Poder Executivo a celebrar acôrdo com
os Governos dos Estados e do Distrito Federal
para a «articulação e coordenação dos servi-
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ços de ensino, pesquisa, experimentação, fomento
da produção agropecuária e da economia rural, do
Ministério da Agricultura, com os Serviços
congêneres locais».
Para isso, cria o projeto Juntas Administrativas
Rurais nos Estados e no Distrito Federal e institui, no
centro do novo sistema, dentro do Ministério da
Agricultura, o Conselho Nacional de Produção
Agrícola (CNPA), composto de 15 membros e com
atribuições da maior relevância, como se vê de
algumas das que estão indicadas no art. 15:
elaborar, anualmente, os planos de trabalho do
Ministério da Agricultura; cooperar com entidades
internacionais, como a FAO; estudar a reorganização
dos Serviços do Ministério da Agricultura; operar
sôbre todos os assuntos relacionados com a
agricultura.
Esta Comissão de Constituição e Justiça
tem como função examinar, de preferência, os
aspectos constitucionais e jurídicos das proposições
e desde logo surgiram, no caso, observações dessa
natureza. Mas o projeto é de grande envergadura e,
sobretudo em virtude das atribuições conferidas ao
Conselho Nacional da Produção Agrícola, importa
profunda reforma nos serviços e na organização do
Ministério da Agricultura, cuja audiência, por isso,
para informar sôbre os aspectos e repercussões
administrativas do projeto, parece de grande
utilidade. Dir-se-ia que essas informações deveriam
ser pedidas pelas outras doutas Comissões técnicas
que irão examinar o caso quanto ao seu mérito. Mas
a importância do projeto é tão considerável e
afeta de tal modo a atual organização do Ministério
da Agricultura que parede mais conveniente
iniciar-se o estudo do assunto, desde logo, pelos
esclarecimentos que lhe poderá trazer o Ministério
mais diretamente interessado.
Concluo, portanto, requerendo essa diligência.

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Milton Campos,
Relator. – Ruy Carneiro. – Menezes Pimentel. –
Jefferson de Aguiar. – Daniel Krieger. – Rui
Palmeira. – Attílio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – Esta finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 188, DE 1959
Sr. Presidente.
Requeiro à douta Mesa do Senado seja
solicitado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda se digne
prestar as informações seguintes:
1º Fornecer a arrecadação, ano por ano, feita
na conformidade do art. 3º da Lei nº 2.250 de 30-654, discriminando-se as parcelas correspondentes ao
disposto nas letras a, b, c, d, e do referido artigo.
2º Qual o saldo dos setecentos milhões de
cruzeiros (crédito especial aberto a favor do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio) de que
trata a letra «f», do artigo 3º, da Lei nº 2.250, de 30
de junho de 1954, discriminando as retiradas?
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro
requerimento.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 189, DE 1959
A Comissão de Constituição e Justiça,
de acôrdo com o que dispõe o art. 255,
letra «b», do Regimento Interno, requer tenham
tramitação
em
conjunto
os
Projetos
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de Lei da Câmara nº 122, de 1956 e de Lei do
Senado nº 44, de 1956.
Sala das Comissões, em 13 de maio de 1959,
– Lourival Fontes, Presidente. – Attílio Vivacqua. –
Daniel Krieger. – Lima Guimarães. – Rui Palmeira. –
Milton Campos.
O SR. PRESIDENTE: – O presente
requerimento será oportunamente incluido na Ordem
do Dia.
O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à leitura
de oficio encaminhado à Mesa.
É lido o seguinte:

dade. Nesse caso, é lícito ao autor requerer perante
a Comissão a retirada antes de proferido o parecer
definitivo. O deferimento do pedido de retirada será
comunicado à Mesa por meio de ofício do Presidente
da Comissão, para as devidas anotações nos
registros referentes à proposição».
Dando
ao
Senado
conhecimento
da
comunicação, a Mesa providenciará que seja
recolhido ao Arquivo o processo referente ao projeto
em aprêço. (Pausa).
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Jarbas
Maranhão, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Ofício
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
CCJ-57-59:
Aguiar,
segundo orador inscrito. (Pausa).
Em 17 de junho de 1959.
Também
não está presente.
Senhor Presidente.
Não há mais orador inscrito. (Pausa).
Comunico a V. Ex.ª que deferi o pedido de
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
retirada do Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1956,
que concede recursos financeiros destinados ao palavra, passa-se à Ordem do Dia.
edifício sede do Instituto de Óleos do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências.
Discussão única do Parecer nº 194, de 1959,
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. da Comissão de Constituição e Justiça, pelo
Ex.ª os protestos de alta estima e distinta arquivamento dos Memoriais ns. 1, 2 e 3, de 1959,
consideração. – Senador Lourival Fontes, Presidente dos Senhores Arthur Borges Maciel Filho e Antonino
da Comissão de Constituição e Justiça.
Barbosa de Souza, respectivamente, apresentando
O SR. PRESIDENTE: – No ofício que acaba denúncia contra o Governador do Estado do Paraná,
de ser lido, o Presidente da Comissão de Sr. Moysés Lupion.
Constituição e Justiça comunica haver sido
requerida, perante aquêle órgão, pelo autor, a
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
retirada do Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1956, parecer.
sendo deferida a solicitação.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
A providência encontra apoio no Regimento,
usar da palavra, encerrarei a discussão.
que estipula:
(Pausa).
«Art. 253 – ........................................................
Está encerrada.
§ 1º A retirada só é possível quando
Em votação.
a matéria estiver em Ordem do Dia e antes
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
de iniciada a votação, salvo se, achando-se em
estudo na Comissão de Constituição e Justiça, o permanecer sentados. (Pausa).
Relator se pronunciar pela sua inconstitucionaliEstá aprovado.
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É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER
Nº 194, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
os Memoriais ns. 1 e 2, de 1959, dos Sra. Arthur
Borges Maciel Filho e Antonino Barbosa de Souza,
respectivamente, apresentando denúncia contra o
Governador do Estado do Paraná, Sr. Moysés
Lupion.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Arthur Borges Maciel Filho, em representação
dirigida ao Senado, denuncia o Governador do
Estado do Paraná, Sr. Moysés Lupion, como autor
de vários crimes contra a probidade na
administração e violação do disposto no § 2º da art.
156, da Constituição Federal e, ao mesmo tempo,
solicita a designação de uma Comissão de Inquérito
para constatar a veracidade das acusações
feitas.
O autor, elegendo o Senado para apresentar a
sua representação, incidiu em êrro. A incompetência
do Poder Legislativo Federal para receber
denúncias, processar e julgar Governadores de
Estados por crimes de responsabilidade é manifesta.
Decorre ela, não só de sistema federativo, que
outorgou e resguarda a autonomia dos Estados, mas
da própria lei que define e regula o processo dos
crimes dessa espécie.
O órgão competente para receber a denúncia
articulada contra o Governador do Paraná é a
Assembléia Legislativa dêsse Estado.
Assim, disciplina o art. 20 da Lei nº 1.078, de
10 de abril de 1950:
«É permitido a todo cidadão denunciar
o Governador perante a Assembléia Legislati-

va, por crime de responsabilidade».
Ao Legislativo Estadual de pois, o autor da
denúncia, se persistir em seu propósito, encaminhar
a representação.
O pedido de designação de Comissão de
Inquérito para apura a inobservância por parte do
Governador da exigência, consubstanciada no § 2º
do art. 156 da Constituição, é incabível e de ilegível
desnecessário. «A violação do que prevê o art. 156,
§ 2º, acarreta nulidade pleno jure, por serem nulos
os atos em contrário a uma vedação constitucional».
(Ilegível P. Falcão – C. Anotado, Pág. 18).
Ora, se a falta da autorização torna nula de
pleno direito a ilegível, isto é, inexistente, forçoso
convir em que, da dispensa dessa formalidade
essencial não decorre nenhum efeito prático que
importante
na
eliminação
da
exigência
constitucional, pois esta é, não obstante a existência
de escritura e continuará sendo absolutamente
necessária à validade do ato jurídico.
Diante
do
exposto,
opinamos
pelo
arquivamento da representação e da petição do Sr.
Antonino Barbosa de Souza que a subscreveu
ficando assegurada, entretanto, ao autor, a
devolução dos documentos com que instruiu o seu
articulado.
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger,
Relator. – Argemiro de Figueiredo – Attílio Vivacqua.
– Lima Guimarães. – Jefferson de Aguiar
O SR. PRESIDENTE: – Os Memoriais serão
arquivados.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
295, de 1956, que suprime a letra a do artigo 6º da Lei
nº 86, de 8 de setembro de 1947 (Estabelece medidas
face à assistência econômica à borracha natural
brasileira, e dá outras providências), tendo Pareceres
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Contrários, sob números 224 e 225, de 1959, das Pareceres Favoráveis sob números 203 e 204, de
Comissões de Constituição e Justiça e de Economia. 1959, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar Presidente, o projeto em discussão está assim
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
redigido:
Está encerrada.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
Em votação.
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
permanecer sentados. (Pausa) .
para auxiliar ao Rotary Clube de Taubaté, no Estado
Está rejeitado.
de São Paulo, nas despesas com a realização das
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao festividades cívico-culturais da Sexta Semana
Arquivo:
Nacional Monteiro Lobato, naquela cidade, na
segunda quinzena de abril de 1958, sob seus
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
auspícios, do Colégio Estadual e da Escola Normal
Nº 295, DE 1956
Monteiro Lobato.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
(Nº 1.081-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O parecer da ilustre Comissão de Constituição
Suprime a letra a do art. 6º da Lei nº 86, de 8
de setembro de 1947 (Estabelece medidas face à e Justiça diz:
A iniciativa tem como propósito declarado
assistência econômica à borracha natural brasileira,
o culto à figura de Monteiro Lobato, seu legado
e dd outras providências)
moral e sua contribuição à causa da culturaO Congresso Nacional decreta:
brasileira».
Art. 1º É suprimida a letra a do art. 6º da Lei nº
A
Comissão
de
Finanças,
também
86, de 8 de setembro de 1947.
pronunciando-se sôbre a matéria, opina, no parecer
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua de autoria do ilustre Senador Vivaldo Lima:
publicação revogadas as disposições em contrário.
«A proposição, apresentada à Câmara em
O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida fevereiro de 1955, referia-se às despesas da
comunicação à Câmara dos Deputados.
Terceira Semana Nacional Monteiro Lobato. Ao
estudar o assunto, em outubro de 1956, a Comissão
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara de Educação e Cultura, da Câmara propôs que o
nº 118, de 1958, que concede o auxílio de Cr$ auxílio se destinasse à Quinta Semana, a realizar-se
200.000,00 ao Rotary Clube de Taubaté, no Estado
de São Paulo pela realização da 6ª Semana __________________
Nacional Monteiro Lobato naquela cidade, tendo (*) – Não foi revisto pelo orador.
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em abril de 1957, sugestão consubstanciada no
substitutivo da Comissão de Finanças, aprovado
naquela Casa, em 26 de março (1ª discussão), e 27
de maio de 1958 (2ª discussão). Finalmente, a
Redação Final aprovada em 16 de junho de 1958,
passou a referir-se à Sexta Semana Nacional
Monteiro Lobato, que se realizaria na segunda
quinzena de abril do último ano.
É de supor-se, porém, que a esta altura já se
tenham realizado a Sexta e, ainda, a Sétima Semana
em homenagem à memória do saudoso escritor, em
abril último.
Sr. Presidente, defrontamo-nos diàriamente,
no Senado, com projetos dessa natureza nos
quais se autoriza a abertura de crédito pelo
Poder Executivo para comemorações de tôda parte,
como festa do trigo, da uva, da juta, e assim por
diante.
Quem lê o «Diário do Congresso e tem
conhecimento,
diàriamente,
dessas
votações
repetidas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, há de supor, certamente, que o Brasil está
nadando em riqueza.
O SR. VIVALDO LIMA: – E pode suportar um
segundo orçamento.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Peço a V. Ex.ª
registrar que a juta não está concorrendo para êsse
desastre financeiro do Brasil. Infelizmente ainda não
houve a Festa da Juta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ainda
não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre
orador pode retirar da relação a Festa da Juta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr.
Presidente, essas dotações levam a supor que
o Brasil está nadando em dinheiro, que as condi-

ções do País são as melhores possíveis.
Formulamos para 1960 proposta orçamentária
com o déficite de trinta e dois bilhões de cruzeiros.
Além da Lei Ânua votada pelo Poder Legislativo, há
os Orçamentos Parciais, que são essas aberturas de
crédito repetidas a cada passo, não no interêsse
público, e sim para atender a festividades, como é o
caso presente.
Além de não estar o Brasil em condições de
satisfazer a essas despesas supérfluas, o crédito em
apreciação lá deixou de ter oportunidade. É o próprio
parecer da ilustrada Comissão de Finanças desta Casa
que demonstra que o projeto vem sendo transferido
desde 1955 até 1958. E já estamos em 1959.
Se houve a festividade, já foi atendida pelos
recursos próprios do Rotary Clube de Taubaté.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um
aparte ?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo com
prazer o aparte do nobre colega.
O SR. VIVALDO LIMA: – Leu Vossa
Excelência grande parte do parecer que ofereci na
Comissão de Finanças sôbre a matéria e verificou a
minha estranheza. Trata-se, na verdade, de projeto
destinado a atender a uma despesa realizada pelo
Rotary Clube de Taubaté em 1955 e que só agora
em 1959, vem à apreciação do Plenário. O crédito é,
realmente, pequeno e só por isso conclui pela sua
concessão, não obstante a estranheza também
manifestada por V. Ex.ª. O nobre colega encarece a
necessidade de se pôr côbro a essa sucessão de
créditos especiais, que estão constituindo um
segundo orçamento, Se a situação do País fôsse de
folgança, nada mais natural; mas se é de apertura,
são perigosas essas liberalidades. O Rotary Clube
de Taubaté talvez tenha feito despesas por con-
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ta dêsse crédito, contando com o apoio do
Congresso ao projeto e a sanção do Executivo.
Ficará, portanto, em situação embaraçosa. Essa
razão levou-me a dar parecer favorável à proposição,
embora com certo constrangimento. É que não
desejava ser rigoroso com o Rotary Clube de
Taubaté, uma vez que o crédito é relativamente
pequeno e visa a atender compromissos baseados
na aprovação do projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
o aparte com que me honra o nobre Senador Vivaldo
Lima.
Sr. Presidente, não conheço os objetivos do
Rotary Clube, não sou rotariano, não pertenço à
organização, nunca me inteirei dos seus propósitos.
Penso, entretanto, que as festividades programadas
– sem dúvida, de caráter cultural, porque se trata de
homenagear vultos do País – devem ser pagas com
os recursos próprios da entidade.
Não compreendo o que se faz constantemente
no Brasil: – criam-se organizações para
determinados fins, e. em vez de elas custearem as
despesas decorrentes de suas atividades, recorrem
às finanças do País.
Se o Rotary Clube tem em vista justamente
render preito e homenagem a figuras da História,
das Artes e da Literatura pátria que se projetaram
através de gerações, deve, para tanto, dispor de
recursos.
O SR VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª mais
uma interrupção?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – O Rotary
Clube vem, periòdicamente, realizando a Semana
Nacional Monteiro Lobato, de exaltação à memória
do insigne escritor brasileiro. O crédito pretendido
é apenas para a Sexta Semana, comemora-

da em abril de 1958. Se tais iniciativas cívicoculturais são, realmente, de grande interêsse para o
País, é natural se renove o crédito todo ano, de
maneira a não lhes faltar o brilho costumeiro,
impossível se negado o auxílio financeiro. Veja,
porém, V. Ex.ª, que o recurso pleiteado se destina –
repito – exclusivamente ao ano de 1958; em 1955,
1956 e 1957 a Semana Nacional Monteiro Lobato foi
celebrada sem ajuda monetária da União.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Efetivamente, se o Rotary Clube, durante
tantos anos seguidos, homenageou à própria custa,
a figura de Monteiro Lobato, não vejo por que
abrirmos, agora, as portas do nosso desfalcado
Tesouro para entregar àquela agremiação, em
Taubaté, a importância de duzentos mil cruzeiros, a
fim de cobrir despesas efetuadas em 1958. Se o
fizermos,
estaremos
abrindo
precedente
perigosíssimo e, para o futuro, seremos
seguidamente solicitados a conceder créditos
semelhantes, para reverenciar vultos nacionais.
Sr. Presidente, meu ponto de vista, no caso, é
puramente pessoal; não envolve o pensamento da
minha Bancada, que tem absoluta liberdade de se
manifestar sôbre o assunto. Votarei contra a
aprovação do projeto. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. MEM DE SA (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, ninguém nesta Casa se tem
batido mais que eu pelo equilíbrio orçamentário;
portanto, contra tôdas as despesas parasitárias do
Poder Público.
Desejava, no entanto, opor, como de outras
vêzes, com o acatamento que me merece o eminente
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Senador João Villasbôas, minha recusa, minha
objeção aos argumentos por S. Ex.ª expendidos.
Manifestou novamente o ilustre representante
de Mato Grosso, sua divergência às comemorações,
às festividades referentes a safras, lavouras,
especìficamente o caso da uva, do trigo, do fumo etc.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não me
manifestei contra essas festividades. Opinei
contràriamente a que, no momento de angústia
financeira que atravessa o País, continuemos a
subvencionar comemorações dessa natureza.
Considero-as convenientes e mesmo necessárias ao
interêsse público. As condições financeiras da
Nação, porém, que todos conhecemos, não
permitem liberalidades dessa ordem, pelo menos na
fase atual.
O SR. MEM DE SÁ: – Não interpretei assim
porque, de uma feita, tratando-se da festa do trigo. V.
Ex.ª ocupou a tribuna para votar contra a
comemoração.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A situação era
idêntica. O Brasil está mal há muito tempo.
O SR. MEM DE SÁ: – Entendo que as festas
de lavouras e de safras são muito úteis e
necessárias.
Não preciso relembrar quanto nossa
agricultura tem sido menosprezada, abandonada,
desatendida pelo Poderes Públicos, especialmente
na fase atual.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá licença para
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Tem tôda.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Essas festividades
constituem, além do mais, veículo de propaganda e de

ensinamento aos que a elas comparecem,
possibilitando-os a tomarem conhecimento de
publicações técnicas e de quanto lhes interesse.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço o apoiamento
de Vossa Excelência
Creio, mesmo, devia haver tradição,
regularidade, constituir rotina que tôdas as grandes
safras brasileiras fôssem comemoradas. Os
orçamentos
do
Ministério
da
Agricultura,
consignariam nesse sentido verbas próprias.
Na Europa assim se faz. As festas das
vindimas, das colheitas, das grandes safras
constituem motivo de júbilo nacional e se tornam
características das regiões. É um estímulo, uma
satisfação, que se oferece aos homens do campo,
geralmente abandonados, desassistidos, sem
distrações nem alegrias. Êsses festejos são uma
exceção à rotina, à monotonia enfadonha da
existência; por isso, sou-lhes sempre favorável. As
despesas são mínimas, e os resultados são tão
apreciáveis que justificam, plenamente, o pequeno
sacrifício financeiro. É o caso de se distinguir o
sacrifício financeiro imediato dos proveitos
econômicos imediatos e mediatos. O benefício que
essas festividades trazem para a economia do País
compensa, largamente o pequeno dispêndio dos
cofres públicos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sempre fui
favorável ao estabelecimento até de prêmios para
incentivar o desenvolvimento da nossa lavoura, mas
o do que se trata é inteiramente diferente.
O SR. MEM DE SÁ: – Estou voltando
ao assunto para que não se deixe passar,
novamente, as festas da uva, do trigo, do fumo, da
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juta, da borracha, das fibras, como a do caroá, enfim,
as de tôdas as grandes safras. Acho que se devia
comemorar em cada região do Brasil a festa da
produção local.
As vantagens econômicas são inestimáveis e,
muita vez, o sacrifício financeiro é largamente
compensado pelas vantagens econômicas. Lembro,
por exemplo, o caso das companhias de navegação
subvencionadas pelos Estados, determinando
grandes deficits orçamentários, a fim de atrair
turistas para os países que assim procedem. É o
caso da Itália, da França.
No caso, não se trata, evidentemente, de festa
do gênero das citadas, mas de uma semana de
comemoração a Monteiro Lobato. Foi exposto na
Comissão de Finanças que, na cidade de Taubaté,
passou a ser anualmente comemorada a obra dêsse
imortal escritor brasileiro com uma série de
festividades, conferências, atos públicos etc.
Essas festividades são extremamente úteis e
estão expressamente, dentro do campo de ação do
Poder Público; referem-se à cultura. O Brasil precisa,
muito mais do que o faz reverenciar, cultuar a
memória, difundir as obras dos seus grandes
expoentes. Pecamos, justamente, pelo esquecimento
que votamos aos grandes vultos das nossas letras e
da nossa política.
Êste ano, por exemplo, o centenário do
nascimento de Assis Brasil passou quase esquecido
de todo o País, inclusive da Imprensa, sobretudo,
do Poder Público. Há dias, li magnífico editorial de
«O Globo» comentando o silêncio em que
transcorreu o centenário do nascimento de Afonso
Pena. Somos um País pobre de homens e
não cultuamos os vultos que merecem do
presente para o futuro permanente homenagem de
respeito, de gratidão pelos ensinamentos que nos
legaram.
Monteiro
Lobato
foi,
sem
dúvida,
uma
expressão
excepcional

do pensamento brasileiro. A sua obra literária, quer
para adultos, quer sobretudo, para crianças, só tem
paralelo na sua atividade como homem público, na
sua luta pela emancipação política do Brasil, no seu
sonho pela conquista do nosso petróleo. Merece,
portanto, o preito permanente e, mais que o preito, a
difusão constante junto da juventude e do povo. A
iniciativa, de Taubaté deve ter o amparo oficial. Há
seis ou sete anos que ela se realiza com tôda a
regularidade. Pela primeira vez, pede-se um auxílio
para custeio das despesas. É justo, portanto, que o
Estado, que tão pouco faz – ou nada faz – colabore,
com um mínimo, nessa tarefa que lhe competiria,
que deveria ser sua.
Autoriza-se, no caso, apenas a abertura de um
crédito de duzentos mil cruzeiros, numa hora em que
se atiram pelas janelas milhões e bilhões de
cruzeiros, na dilapidação, no mau emprêgo das
verbas em obras suntuárias, desnecessárias e
verdadeiramente criminosas.
Não se preocupe, portanto, o eminente
Senador João Villasbôas; êsses miseráveis duzentos
mil cruzeiros não perturbarão qualquer gestão
orçamentária sincera e honesta, nem mesmo a
realizarão das «Metas» presidenciais. Além de tudo,
trata-se apenas de autorização de abertura de
crédito, que, provàvelmente, não será utilizada.
O Poder Executivo não usa as autorizações
orçamentárias, submetendo-as ao famoso Plano de
Economia, em virtude do qual os hospitais, os
patronatos e os asilos são forçados a fechar as
portas.
Se não autoriza a liberação de verbas
consignadas no Orçamento para a manutenção de
obras de assistência mais imperativas e
beneméritas, com certeza, também não autorizará
essa.
Fiquemos, assim, nós do Congresso,
com a consciência tranqüila: essa autorização
não
perturbará
as
«Metas»
presidenciais
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nem o equilíbrio orçamentário, se houver interêsse
em realizá-los.
Cumpriremos nosso dever, mostrando ao povo
que pelo menos nós reconhecemos a necessidade
de cultuar e reverenciar a memória das grandes
figuras da literatura, do espírito, do pensamento e da
cultura de nossa Pátria.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
do projeto. (Pausa).
Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Foi rejeitado.
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
Mem de Sá.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram o projeto e levantar-se os que o
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor do projeto 16 Senhores
Senadores e contra 15.
Está confirmada a aprovação.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção.

Semana Nacional Monteiro Lobato naquela cidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura,
o crédito especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros), para auxiliar ao Rotary Clube
de Taubaté, no Estado de São Paulo, nas
despesas com a realização das festividades
cívico-culturais da Sexta Semana Nacional
Monteiro Lobato, naquela cidade, na segunda
quinzena de abril de 1958, sob seus auspícios, do
Colégio Estadual e da Escola Normal Monteiro
Lobato.
Art. 2.º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE: – Não há oradores
inscritos.
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jarbas Maranhão.
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Sr.
Presidente, no momento em que o «Jornal de
Letras» comemora um decênio de ininterruptos
serviços à causa da cultura brasileira, venho trazer
aplausos à sua contribuição.
E não o faço, apenas, como representante
de Pernambuco a estimular e aplaudir um jornal
literário fundado e dirigido por intelectuais
pernambucanos.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Faço-o, antes, com a consciência de que êsse
Nº 118, DE 1958
acontecimento é de marcante significado na vida
cultural do Brasil de hoje.
(Nº 23-B de 1955, na Câmara dos Deputados)
É fácil avaliar o que representa em esfôrço
e abnegação o triunfo de um jornal literário entre
Concede o auxílio de Cruzeiros 200.000,00 nós.
Avalio e aprecio assim quanto custou aos
ao Rotary Clube de Taubaté, no Estado
de
São
Paulo,
pela
realização
da
VI irmãos Condé o trabalho de consolidação de um pres-
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tígio singular, como o que desfruta o «Jornal de
Letras»,
Um jornal que não sòmente abriga o que de
mais válido existe em nossa literatura como, e
particularmente, um jornal que tem sido, através
dêsses intensos dez anos, um porta-voz de doutrinas
vanguardistas e uma tribuna para valores novos.
Um jornal literário no sentido nobre da palavra:
lúcido e eficaz agente de cultura. Da cultura
brasileira.
E, por isso, sendo um jornal de letras, vem
refletindo, também, as inquietações por que o Brasil
teria de passar, e está passando, na marcha
evolutiva, acelerada, urgente, que empreendeu,
auscultando, ainda a tempo, advertências que só as
circunstâncias sabem dar.
Marcha para a conquista e a afirmação de si
mesmo.
Conquista e afirmação de seus legítimos
valores.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Com
satisfação.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Tenho o prazer,
nesta oportunidade, de trazer o meu apoio a esta
homenagem de V. Ex.ª. O «Jornal de Letras» tem o
nome de jornal, mas, na realidade, é um compêndio
de trabalhos excepcionais, cujas duas principais
características, V. Ex.ª tão bem acentuou. É a tribuna
dos novos porque é nesse jornal que realmente os
neófitos estreiam nas letras. É uma tribuna de idéias
porque o «Jornal de Letras» acolhe em suas linhas
tôdas as idéias e correntes. Como democrata apóio
as palavras de V. Ex.ª e dou meus aplausos aos
Irmãos Condé que são expoentes intelectuais,
escritores conhecidos em todo o Brasil.
O
SR.
JARBAS
MARANHÃO:
–
Muito
agradeço
ao
Senador
Mou-

rão Vieira o seu autorizado aparte, por ser do
Presidente da Comissão de Educação e Cultura do
Senado, e um dos mais brilhantes espíritos desta
Casa.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Pois não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Receba V. Ex.ª o
que disse o Senador Mourão Vieira como
pensamento também da Bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro. Considere o nobre orador
tenha S. Ex.ª falado por delegação do Partido, figura
exponencial que é de nossa Bancada. Peço a V. Ex.ª
acolha
êsse
apoio
como
aditamento
e
prolongamento da minha qualidade de Líder em
exercício do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Agradeço e
registro o aparte como se S. Ex.ª falasse também em
nome do Partido Trabalhista Brasileiro.
Mas continuando, Sr. Presidente:
E por não viver isolado ou indiferente, o
escritor brasileiro, a essa realidade, ao contexto
social do País, é que pôde perceber estar, na
autenticidade do que somos, os verdadeiros motivos
de valorização do seu papel de intérprete.
Levantou, por isso, uma forma de humanismo,
que poder-se-ia dizer histórico, e em que o homem
brasileiro é centro de um sistema de idéias e
atitudes.
O «Jornal de Letras» tem sido isso: «o
testemunho palpitante dessas idéias e atitudes,
estèticamente manifestadas».
O que se amplia no seu modo de entender
a cultura, não como privilégio de uns poucos,
porém como patrimônio estendido horizontalmente a
todos.
Dêsse modo, o «Jornal de Letras» é também a
expressão de um patriotismo que ama e estremece a
cultura.
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A êste Jornal, ao seu dedicado e lúcido
dirigente, historiador Elysio Condé, venho trazer,
repito – uma palavra de aplausos, com as
felicitações que, ao certo, serão de quantos se
interessem pela vida literária da Nação e seu
desenvolvimento cultural. (Muito bem; muito bem. O
orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em segunda discussão, do
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954, que dá
nova redação à Lei nº 2.196, de 1º de abril de
1954, que acrescentou novo item ao parágrafo
único do art. 285, da Consolidação das Leis do
Trabalho, dispondo sôbre os serviços dos
trabalhadores na movimentação de mercadorias
(aprovado em primeira discussão na sessão de 1411-1956), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 1.155 e

1.156, de 1956) das Comissões: de Constituição e
Justiça e de Legislação Social.
Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia,
nas sessões de 5-12-56 e 29 de março de 1957,
em virtude dos Requerimentos ns. 697-56 e
73-57, dos Senhores Senadores Lima Teixeira e
Othon Mäder, respectivamente, a fim de ser
solicitado o pronunciamento do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio. Diligência cumprida
pelo Aviso nº GM/1.367, de 1-6-1959, daquele
Ministério.
2 – Segunda discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 27, de 1957, que declara de
utilidade pública a Fundação Anita Pastore
D'Angelo, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, (apresentado pelo Senador
Lineu Prestes), tendo Parecer Favorável, sob
nº 214, de 1959 da Comissão de Constituição e
Justiça.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 20
minutos.

56ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE JUNHO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Ruy Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.

acham-se

Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. João Mendes, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da Sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Segundo Suplente, servindo de Primeiro
Secretário dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Do
Sr.
Presidente
da
ns.
92
a
96,
restituindo
dos
seguintes
projetos
de
sancionados:

República,
autógrafos
lei,
já

Projetos de Lei da Câmara
idade

–

nº 206,
limite

de
de

1958, que fixa a
permanência
no
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serviço ativo dos Tenentes-Coronéis dos diversos
Quadros de Oficiais Especialistas da Aeronáutica.
– nº 221, de 1958, que dispõe sôbre a
constituição e administração dos Estabelecimentos
Ministro Mallet;
– nº 144, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cruzeiros
60.000.000,00 para atender às despesas com
desapropriações subordinadas ao Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas;
– nº 228, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário o crédito
especial de Cr$ 146.863,70, para atender
pagamentos de exercícios findos;
– nº 235, de 1958, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$
600.000,00, destinado à aquisição, para a Escola
Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa, Estado de
Minas Gerais, de um transformador de energia
elétrica e do equipamento necessário à sua
instalação e proteção.
Avisos
Do Ministro as Relações Exteriores, nos
seguintes têrmos:
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Rio de Janeiro, D.F., em 24 de junho de 1959.
DCP-S, Im. 17-558 (74).
Ano Mundial do Refugiado.
Informações ao requerimento do Senador Lino
de Mattos.
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de acusar recebimento do
ofício datado de 5 do corrente com o qual houve por
bem Vossa Excelência encaminhar-me, em cópia
anexa, o teor do Requerimento nº 136, de 1959,
apresentado na sessão de 2 do corrente do Se-

nado Federal, pelo Senhor Senador Lino de Mattos e
deferido pela Presidência dessa Casa, no qual se
solicitam informações sôbre a concessão de crédito
bem como facilidades para imigração de 700
russos brancos refugiados que se encontram em
Hon-Kong.
2. Em resposta, apraz-me levar ao
conhecimento de Vossa Excelência:
1) é exato que se acha em preparo neste
Ministério, um pedido de crédito especial no valor
de 30.000 dólares, como contribuição do Brasil
ao programa do Alto Comissariado das Nações
Unidas para o Ano Mundial dos Refugiados.
Êsse auxílio financeiro bem como outras medidas
que serão tornadas pela Comissão Brasileira,
resultam do compromisso formal assumido pelo
Brasil ao dar o seu voto a Resolução número
1.285, de 5 de dezembro de 1958, das Nações
Unidas, pela qual foi instituído o Ano Mundial do
Refugiado;
2) como ficou dito acima, será solicitado um
crédito especial visto não haver no orçamento do
Ministério das Relações Exteriores previsão tópica
para ocorrer à referida despesa;
3) o Alto Comissariado das Nações Unidas e o
Comitê
Intergovernamental
para
Migrações
Européias, não só pagarão os gastos com o
transporte dêsses refugiados mas lhes assistirão
financeiramente em seu primeiro ano de estada no
Brasil;
4) o Instituto Nacional de Imigração
efetivamente realizou «in-loco» minucioso estudo
das condições de vida e de trabalho dos
primeiros
contingentes
de
russos
brancos
estabelecidos por iniciativa das Nações Unidas
e associações benévolas no Estado do Paraná,
recolhendo dêsse estudo conclusões que o
levaram a autorizar a vinda de mais 730 dêsses
refugiados;
5) não;
6) a Comissão (Executiva) Brasileira para o
Ano Mundial do Refugiado é constituída das autori-
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dades competentes em matéria de imigração, do
representante do ClME, e dos representantes das
agências benévolas atuando no Brasil.
Não está subordinada a nenhum órgão
nacional ou internacional.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa
Excelência os protestos da minha perfeita estima e
distinta consideração. – Francisco Negrão de Lima.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
– Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, ns. 1.557 e 1.565, como seguem:
MINISTÉRIO DO TRABALHO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
1959.

Rio de Janeiro, D.F. – Em 24 de junho de

to de Informações nº 134, de 1959, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Senador Lino de Mattos,
cabe-me comunicar, com respeito ao primeiro
quesito, que não foram feitas, no Instituto Nacional
do Pinho, admissões de pessoal, a qualquer título,
no período ali citado.
2. Com essa resposta negativa ao primeiro
quesito, fica prejudicado o segundo.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Senhoria os meus protestos de alta estima e distinta
consideração. – Aristides Largura, Presidente.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Rio de Janeiro, D.F. – Em 25 de junho de
Nº 154.978-GM 1.557.
1959.
Informações para o Requerimento nº 134 de
Nº 157.389-59-GM 1.565.
1959.
Informações para o Requerimento nº 142-59.
Sr. Secretário:
Sr. Secretário:
1. Em referência ao Oficio nº 253, de 3 do
1. Em referência ao Oficio nº 262, de 5 do
corrente mês, tenho a honra de encaminhar a V. corrente mês, tenho a honra de encaminhar a V.
Ex.ª, nas inclusas cópias, as informações prestadas Ex.ª, nas inclusas cópias, as informações prestadas
pelo Instituto Nacional do Pinho, para atender ao pela Caixa de Aposentadoria e Pensões dos
Requerimento nº 134-59, do Sr. Senador Lino de Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos,
Mattos.
para atender ao Requerimento nº 142, de 1959, do
2. Oportunamente, serão encaminhadas as Senhor Senador Lino de Mattos.
informações solicitadas às demais autarquias
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.ª os
vinculadas a êste Ministério.
protestos de minha elevada estima e distinta
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.ª os consideração – Fernando Nóbrega.
protestos de minha elevada estima e distinta
consideração – Fernando Nóbrega.
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
FERROVIÁRIOS E EMPREGADOS EM SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
PÚBLICOS
Of. 540-3.140-59.
Rio de Janeiro, D.F. – Em 10 de junho de

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1959.
Ofício CAPFESP GP 3.247-59.
1959.
Senhor Chefe do Gabinete.
Senhor Chefe:
Em
atenção
à
O.S.
373-59,
Acusando recebido o Expediente O.S. 337 – referente
ao
Requerimento
142-59,
Urgente, de 5 do corrente, a propósito do Requerimen- do
Senado
Federal,
vimos
comunicar
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a V. S.ª que esta Instituição já promoveu os
necessários
expedientes
a
êsse
Ministério
objetivando a efetivação de pagamentos sob a base
dos novos salários mínimos, bem como o abono da
Lei 3.531, de 19 de janeiro de 1959 aos que fizerem
jus.
Para melhor ilustração anexamos ao presente,
cópia de publicação de ofício-circular às delegacias
visando manter os serviços em condição de efetivar
os pagamentos logo que haja recursos,
Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.
Sa. nossos protestos de elevada estima e
consideração. – Waldemar Rodrigues da Silva,
Presidente.
ATOS NORMATIVOS
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1959.
Ofício Circular CAPFESP – GP – 2.008-59.
Senhor Delegado Regional:
Tendo em vista que o Decreto nº 45.106-A, de
26 de dezembro de 1958, alterou, a partir de 1º de
janeiro de 1959, os níveis do salário mínimo;
recomendo a essa Delegacia que tome, com a maior
urgência possível, as providências que se fizerem
necessárias à revisão, em cada processo de
benefício, das aposentadorias e pensões em vigor
em 31 de dezembro de 1958.
Deverão ser observadas, na revisão, as
normas constantes do Ofício-circular nº DNPS-150,
de 17 de agôsto de 1956, inclusive o seu item 4º,
ressalvado, quanto a êste item, o direito daqueles,
que, na última revisão procedida pela Caixa (Decreto
nº 39.604-A-56), foram posteriormente excluídos da
sua aplicação.
Serão adotados, na revisão; os modelos que
acompanham o presente, os quais, emitidos em duas
vias, terão o seguinte destino:
a) a primeira via será juntada ao processo do
benefício;

b) a segunda via será encaminhada à Seção
de Manutenção de Benefícios (SMB), para efeitos
futuros.
Na revisão das aposentadorias dos servidores
das
estradas-de-ferro
federais
far-se-á,
preliminarmente, o cálculo do abono da Lei nº 3.531,
de 19 de janeiro de 1959, cuja importância,
juntamente com as demais de responsabilidade
da União, será computada para formação do
mínimo legal, de acôrdo e por assemelhação
aos servidores ativos, com o disposto no parágrafo
único do artigo 5º da Lei nº 3.531, citada. O
cálculo do referido abono será realizado pela
forma a seguir indicada, procedendo-se futuramente
aos acertos que se fizerem necessários,
determinados pelas alterações resultantes dos
cálculos definitivos, ainda na dependência das
instruções a serem expedidas pelo Ministério da
Fazenda:
I – Para os que estão amparados pelo
Decreto-lei nº 3.769, de 28 de outubro de 1941,
sôbre a parte do provento de responsabilidade da
União, exclusive a parcela referente à gratificação
adicional por tempo de serviço.
II – Para os demais (extranumerários,
autárquicos e servidores de estradas em regime
especial) sôbre o provento de responsabilidade da
Caixa.
Operado a revisão, as Delegacias remeterão
imediatamente ao Diretor da DAF (Avenida
Presidente Wilson, 194 – 8º andar) um quadro
demonstrativo (modêlo junto) do acréscimo mensal
da despesa resultante da aplicação, aos benefícios,
dos novos níveis do salário mínimo.
O pagamento do acréscimo de que tratam
as
presentes
instruções,
dependerá,
sem
exceção, de autorização expressa e formal da
Presidência da Caixa, em instruções que serão
expedidas tão logo os órgãos superiores
tenham, entregue à instituição os necessários re-
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cursos financeiros. – Waldemar Rodrigues da Silva,
Presidente.
6. Da última revisão operada, a que foi
determinada pelo Ofício-circular nº DNPS-150, de 17
de agôsto de 1956 (salário-mínimo do Decreto nº
39.604-A, de 14 de julho de 1956) ainda restam para
ser liquidados atrasados no valor aproximado de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) o
que evidencia um acentuado desnível entre o
crescimento vegetativo da receita, muito pouco
influenciado pela elevação do salário dos segurados
ativos e a vertiginosa ascenção da despesa,
marcada pelo impacto de uma revisão sem recursos
financeiros especiais.
7. As medidas já determinadas por esta
Presidência e em plena execução de fortalecimento
da arrecadação do débito dos empregadores, não
constituirão, por si só, elemento capaz de colocar a
Instituição em condições de pagar a nova revisão
que se aguarda: é que a receita originária da
cobrança dos débitos, fraccionada pela composição
de acordos a longo prazo, se diluirá na liquidação
dos compromissos já existentes, entre os quais
avultam as contas de assistência médica e
hospitalar.
8. Esta Presidência, a que evidentemente não
poderia ser estranha a situação dos beneficiários,
resolveu, com o objetivo de acelerar a solução do
assunto, constituir uma Comissão, presidida pelo
Procurador Geral da Caixa, Dr. Walter Peixoto e
integrada pelos servidores, senhores Henrique
Alberto Eboli, Altamiro Nascimento Cunha, José de
Carvalho Bicalho e Eusebio Guerra, Comissão essa
que poderá, se Vossa Senhoria o entender
conveniente, debater a matéria com as autoridades
dêsse Departamento.
9. Se alguma sugestão nos fôsse permitido
fazer de pronto, lembraríamos a Vossa Senhoria
que:
a) – o assunto de que vimos tratando já foi
em tempo oportuno ventilado por extinta C.A.P.

em expediente protocolado nesse Ministério sob nº
MTIC-226-199-54;
b) – a inclusão, nas instruções a serem
expedidas por êsse Departamento, de norma
semelhante a contida no item 4 do Ofício-circular nº
DNPS-150, de 17 de agôsto de 1956, representaria,
de certo modo, uma apreciável compensação
financeira.
Na expectativa de um pronunciamento
dessa Alta Direção Geral, valemo-nos da
oportunidade para renovar a Vossa Senhoria a
segurança de nossa elevada estima e superior
consideração. – as.) Waldemar Rodrigues da Silva –
Presidente.
Proc.
CAPFESP-2.354-59
–
Para
conhecimento de todos os órgãos da Caixa, publicase o expediente dirigido pela Presidência ao Sr.
Diretor Geral da Fazenda Nacional a propósito do
pagamento, a segurados aposentados, do abono
provisório previsto na Lei nº 3.531, de 19 de janeiro
de 1959.
Ofício CAPFESP-GP-938-59 – Senhor Diretor
Geral da Fazenda Nacional – Com a promulgação da
Lei nº 3.531, de 19-1-1959, uma parte de segurados
aposentados desta Instituição adquiriu direito à
percepção de um abono provisório, a ser pago até
que seja aprovado o Plano de Classificação de
Cargos e Funções, previsto na Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952.
2. Tratando-se de lei, que, como a sua
própria ementa o indica «concede abono provisório
aos servidores civis e militares do Poder Executivo
e dos Territórios», firmou-se desde logo na
Administração desta Caixa, a convicção de que o
pagamento da aludida vantagem terá que correr
exclusivamente por conta o Tesouro Nacional.
Essa convicção resulta não só da razão já exposta,
de ter sido o abono concedido a servidores da
União, como e principalmente do fato de não
consignar a lei, para sua execução, outros recursos
que não os do crédito especial, previsto em
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seu artigo 3º, recursos êsses que seriam
indispensáveis se qualquer parcela do abono, ainda
a mais insignificante, tivesse que ser custeada
pelas verbas de despesa desta Caixa, cujas
operações se revestem do caráter técnico de
seguro.
3. Firmada, como ficou dito, a convicção de
que, o pagamento do abono não poderá ser
custeado pelos recursos desta Caixa,. que de resto
déles se ressente, como é do conhecimento público,
até para solver os compromissos que lhe são
impostos pelo seu plano de benefícios, não nos
restou outra alternativa senão a de transferir para
essa Direção Geral o encargo de examinar a forma
pela qual os aposentados desta Caixa, por êle
favorecidos, deverão receber o referido abono.
4. Se nos fôr permitida qualquer sugestão,
pedimos considerar que:
1º – esta Caixa não se encontra em condições
de fazer novos adiantamentos à União, sendo
inaplicável à espécie, portanto, o sistema previsto no
Decreto-lei nº 3.769, de 28-10-1941;
2º – na eventualidade de ter que ser feito por
nosso intermédio o pagamento do abono, isto
sòmente será possível mediante suprimentos de
numerário, totais e antecipados, fornecidos pelo
Tesouro Nacional;
3º – nessa mesma eventualidade, esta Caixa
precisará receber instruções do Ministério da
Fazenda, em que se defina, de maneira a não deixar
dúvidas, quais os servidores inativos de cada uma
das entidades da União, vinculadas a esta Caixa,
que devam ser contempladas com o abono e como
deve ser êle calculado;
4º – ainda nessa mesma hipótese, como
precisaremos agir para obter do Tesouro Nacional o
numerário indispensável ao pagamento de que vimos
tratando.
5º
–
Tendo
em
vista
que
o
assunto
poderá
ser
melhor
aprecia-

do e mais ràpídamente solucionado mediante
conjugação de esforços, constituímos, com êsse
objetivo, uma Comissão Especial, presidida pelo
Procurador Geral desta Instituição, Dr, Walter
Peixoto e integrada pelos servidores senhores
Henrique Alberto Eboli, José de Carvalho Bicalho,
Altamiro Nascimento Cunha e Eusebio Guerra,
Comissão essa que se encontra perfeitamente
habilitada a debater a questão com as autoridades
dêsse Ministério, desde que Vossa Senhoria o julgue
necessário.
Na expectativa de um pronunciamento dessa
Alta Direção Geral, valemo-nos do ensejo para
reafirmar a Vossa Senhoria a segurança da nossa
elevada estima e superior consideração. – as.)
Waldemar Rodrigues da Silva – Presidente.
O presente Boletim de Serviço é constituído de
4 fôlhas e não possui anexos.
Maria Luiza Gomes de Mattos – Of. Adm. «L».
– Enio Pinto Avila – Chefe do Gabinete.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
OFÍCIOS
Do Sr. Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, nos seguintes têrmos:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete Civil
Rio de Janeiro, D.F., em 24 de junho de 1959.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário.
Passo às mãos de Vossa Excelência, em anexo,
as informações prestadas pela Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional, relativas a requerimento do
Senhor Senador Saulo Ramos, a que se refere o Ofício
nº 227, de 1959, dessa Secretaria.
Aproveito
a
oportunidade
para
renovar
a
V.
Ex.ª
os
protestos
de
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minha, elevada, estima e consideração, – Victor
Passamos às mãos de Vossa Excelência, com
Nunes Leal, Chefe do Gabinete.Civil.
o presente os ofícios anexos, originários do Senado
Federal.
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DO
Sem outro assunto, aproveitamos o ensejo
CARVÃO NACIONAL
para apresentar a Vossa Excelência, os protestos de
nosso mais elevado aprêço e distinta consideração,
Presidência Da República
– Pelo Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, DiretorExecutivo. (Assinatura ilegível).
Rio de janeiro, D.F., em 6 de junho de 1959.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
RÇN – Nº. 183-59.
– Da Câmara dos Deputados nº 910,
Do Diretor-Executivo.
encaminhando autógrafos. do seguinte:
Ao Exmo. Sr. General Chefe do Gabinete Militar.
Assunto: Aquisição de ações de minas de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
carvão dos Estados Unidos.
Nº 29, DE 1959
Anexos: Ofícios 40 e 227, ambos de 27-5-59,
do Senado Federal.
(Nº 4.824-D, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Temos a, honra de responder ao Oficio nº 128,
de 4 de junho de 1959,, com o qual Vossa
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Excelência encaminha a esta Comissão expediente Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
emanado do Senado Federal em que o Senhor especial, de Cruzeiro 1.450.000.000,00 (um
Senador Saulo Ramos, solicita informações sôbre bilhão e quatrocentos e cinqüenta milhões de
assunto relacionado com carvão mineral.
cruzeiros), destinado à conclusões das, ligações
2. O Senhor senador, Saulo Ramos formula as rodoviárias de Brasília com os Estados- da Bahia,
duas seguintes questões:
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e
a) se há alguma, iniciativa do Govêrno da Mato Grosso.
União para adquirir ações de minas de carvão
situadas nos Estados Unidos. da América do Norte;
O Congresso Nacional decreta:
b) se, igualmente, há alguma iniciativa, de,
Art. 1º – Fica o.Poder Executivo autorizado a
grupos econômicos brasileiros, através dos órgãos abrir, pelo ministério da Viação. e Obras. Públicos, o
governamentais, no sentido da aquisição, das ações crédito especial de Cruzeiros 1.450.000.000,00
(um.bilhão e quatrocentos e cinqüenta milhões de
mencionadas»
3. Respondendo às duas perguntas, informamos cruzeiros), destinado à conclusão, através do,
a, V. Ex.ª que nada consta nesta Comissão; que possa Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
ter qualquer correlação com o, assunto focalizado.
das ligações rodoviárias de Brasília com os Estados
Êle jamais constituiu objeto de correspondência da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,
recebida ou expedida por êste órgão, nem é Ceará e Mato Grosso.
mencionado em qualquer das atas quer das reuniões
Art. 2º – O crédito referido no art. 1º será
da Diretoria, quer das sessões do Conselho Consultivo distribuído às seguintes rodovias do Plano Nacional
da Comissão, Executiva do Plano do Carvão Nacional. de Viação:
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BR-25 – Trecho Petrolina-Casa NovaRemanso – Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros).
BR-39 – Trecho Jacobina-Remanso-São
Raimundo – Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões
de cruzeiros).
BR-40 – Trecho Lapa-Correntina-Posse – Cr$
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
cruzeiros).
BR-41 – Trecho Brasília-Cuiabá – Cr$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros).
BR-47 – Trecho Carapinho-Boa Nova e
Caetité-Formosa
– Cruzeiros 200.000.000,00
(duzentos milhões de cruzeiros).
Art. 3º – As verbas destinadas às BR-25, BR39 e BR-40 poderão ser entregues mediante
convênio à Comissão do Vale do São Francisco.
Art. 4º – Para a construção da estrada
Brasília-Fortaleza, que, no Plano Rodoviário
Nacional, passará a ser a BR-44 – FortalezaCanindé-Boa Viagem-Taué-Parambu (Ceará)-PicosSimplicio Mendes-São João do Piauí-São Raimundo
Nonato (Piauí)-Barreiras (Bahia)-Posse-Brasília –
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
cruzeiros).
Parágrafo único. O crédito de que trata o
presente artigo será distribuído ao Ministério da
Viação e Obras Públicas – Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas – e obedecerá ao regime
da Lei 3.276, de 5 de outubro de 1957.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

e

Lei do Senado nº 34, de 1959, que regula o veto
parcial.

Relator: Sr. Menezes Pimentel.
1. Em 1954 – nobre Senador Nestor Massena
apresentou uni Projeto que tomou o número 34,
regulando o veto parcial aos projetos de lei enviados
à sanção do Sr. Presidente da República.
2. O projeto em aprêço está redigido nos
seguintes têrmos:
«Art. 1º – É, no todo ou em parte,
inconstitucional, ou contrário aos interêsses
nacionais (Constituição da República, artigo 70,
parágrafo 1º), o projeto que fôr integralmente, ou
apresentar parte integral, autônoma – artigo,
parágrafo, número, alínea – que o seja.
Art. 2º – O veto parcial a projeto de lei só será
exercido pelo Presidente da República se abranger
disposição integral do mesmo, correspondente, se
isolada de texto em que se encontra a proposição
legislativa completa.
Art. 3º – Sempre que o Presidente da República,
ao sancionar projeto de lei, julgar dever o mesmo ser
modificado em parte de qualquer disposição, enviará
ao Congresso Nacional mensagem com projeto de lei
especial que consigne a modificação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
3. A Constituição da República prescreve:
Art. 70. Nos casos do art. 65, a Câmara onde
se concluir a votação de um projeto envia-lo-á ao
Presidente da República, que, aquiescendo, o
sancionará.
§ 1º Se o Presidente da República julgar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
A Comissão de Finanças.
contrário aos interêsses nacionais, veta-lo-á total
PARECER
ou parcialmente, dentro de dez dias úteis,
Nº 260, DE 1959
contados daquele em que o receber, e
comunicará, no mesmo prazo, ao Presidente do
Da
Comissão
de
Constituição Senado Federal os motivos do veto. Se a
Justiça,
sôbre
o
Projeto
de sanção fôr negada quando estiver finda a ses-
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são legislativa o Presidente da República publicará o
veto.
4. Compar dos os textos, constata-se
claramente que o projeto em vez de regelar o
preceito constitucional o modifica, introduzindo
inovações come as constantes dos artigos 2º e 3º .
5. E como o Regimento Comum do
Congresso, art. 49, parágrafo único, já disciplina a
matéria, nosso parecer é contrário à aprovação do
Projeto nº 34-54.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1959.
– Lourival Fontes. Presidente. – Menezes Pimentel,
Relator. – Ruy Carneiro. – Jefferson de Aguiar. –
Milton Campos. – Daniel Krieger. – Att{lio Vivacqua.
– Rui Palmeira.
PARECER
N 261, DE 1959

vez que correr uma convocação do Congresso
durante o intervalo das sessões.
Nestas condições, somos de parecer que o
Projeto nº 50-54 não merece aprovação.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimentel,
Relator. – Rui Palmeira, – Daniel Krieger. – Attilio
Vivacqua. – Milton Campos. – Ruy Carneiro. –
Jefferson de Aguiar.
PARECER
Nº 262, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1957, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis situados
no Município de São João del Rei ao Govêrno do
Estado de Minas.

Relator: Sr. Rui Palmeira.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
A Lei nº 1.569, de 8 de março de 1952, em
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1954, que regula a
seu art. 1º, autorizou o Poder Executivo a doar:
convocação extraordinária do Congresso Nacional.
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
1. De iniciativa do nobre Senador Nestor
Massena o Projeto nº 50, de 1954 tem por finalidade
regular a convocação extraordinária do Congresso
Nacional nos casos previstos na Constituição Federal.
2. Os dispositivos constitucionais atinentes à
matéria nenhuma dúvida suscitam no que tange à
sua exata execução. Tanto é verdadeira essa
assertiva que. desde a promulgação da Constituição
de 1946,. até à presente data, numerosas
convocações se fizeram, sem que se saiba fossem
violados.
3. Por outro lado, é de salientar,
pela sua importância, que os Regimentos
do Senado e da Câmara dos Deputados já
estabelecem normas a serem obedecidas, tôda

«II – à Fundação da Casa Popular. da cidade
de São João del Rei, Estado de Minas Gerais. para a
construção de casas, destinadas a operários, a
metade da área de terra da chácara Montollio (ou
Montoglio), correspondente a 1 (um) hectare e 81
(oitenta e um) acres de superfície, com diversas
plantações, bem como uma área de terreno
contíguo, na parte da várzea à margem da
chácara, medindo 5 (cinco) hectares e oitenta (80)
acres de superfície, uma e outra proveniente da
herança de Lino Montollio (ou Montoglio) declarada
vacante por sentença judiciária de 1º de dezembro
de 1944».
III –a Arquidiocese da cidade de Mariana,
Estado de Minas Gerais, para a fundação de uma
escola rural doméstica:
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a) a metade da área de terra da chácara de
Montollio (ou Montoglio) com 1 (um) hectare e 81
(oitenta e um) acres de superfície, onde existem
plantações, casa de morada e dois (2) barracões e 5
(cinco) hectares e 83 (oitenta e três) acres de terreno
contíguo, na parte da várzea, à margem da chácara,
sendo uma e outra área correspondentes às da
doação indicada no item II e tôdas situadas em São
João del Rei».
No parágrafo 1º, do item IV, do mesmo artigo,
se esclarece que.
«Os terrenos a que se referem o item II e a
letra «a» do item III confrontam com a Avenida Leite
de Castro, Rêde Mineira de Viação, Rio das Mortes,
Córrego da Água Limpa e as propriedades de
João Batista da Cruz, de herdeiros de José do
Nascimento Teixeira, de João Crisóstomo Santiago,
de Angela Lodi Zanola, de José Zanola e de Carlos
Zanola».
2, Nos imóveis acima descritos estão incluídos
aquêles que, pelo presente projeto, se autoriza o
Poder Executivo a doar ao Estado de Minas,
conforme se pode comprovar pelo disposto nos seus
artigos 1º e 2º, assim redigidos:
«Art. 1º É o Poder Executivo da União
autorizado a doar ao Estado de Minas Gerais a área
de 1 hectare e 81 acres, bem como 5 hectares e 80
acres, situados no Município de São João del Rei,
provenientes da herança jacente de Lino Montollio ou
Montoglio, declarada vacante por sentença judicial
de 1º de dezembro de 1954, para que nos mesmos o
Estado faça construir um estabelecimento de ensino
médio (ginásio e colégio), para funcionamento
gratuito».
Art. 2º Os terrenos acima situados.na cidade
de São João del Rei confrontam com a Avenida
Leite de Castro, Rêde Mineira de Viação, Rio das
Mortes, Córrego d'água Limpa, Arquidiocese de
Mariana e outros confrontantes, conhecidos e
demarcados».

3. O projeto, corno se vê, não tem objeto,
autoriza doação de coisa já doada, está, portanto,
inteiramente superado.
Além disso, a medida, importante em desfalcar
o, patrimônio da União, manifesta-se sem dúvida,
como de caráter financeiro, o que torna
inconstitucional a iniciativa do Senado, face ao
prescrito no art. 67 parágrafo 1º, da Constituição.
4. Diante do exposto, esta Comissão se
manifesta pelo arquivamento do projeto, nos têrmos
do art. 136, § 1º, da Resolução nº 2, de 1959
(Regimento Interno).
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira,
Relator. – Attilio Vivacquar. A Comissão já se
manifestou pela constitucionalidade do projeto. –
Menezes Pimentel, – Ruy Carneiro. – Jefferson de
Aguiar. – Daniel Krieger. – Milton Campos.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador
Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
REOUERIMENTO
Nº 190, DE 1959
Sr. Presidente.
Requeiro à douta Mesa do Senado Federal
seja sol'citado ao Exmo. Senhor Ministro da Fazenda
as informações seguintes:
1º – Relação completa de cada aval ou qualquer
espécie de responsabilidade do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico em favor de terceiros.
2º – Enumeração, caso por caso, das comissões
recebidas pelo B. N.D.E., em cada aval ou outra
responsabilidade, esclarecendo-se sôbre que valor foi
calculado o dólar para determinar a referida comissão.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1959. –
Lino de Mattos.

– 726 –
O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, inscrito em primeiro lugar.( Pausa).
S. Ex.ª não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vívacqua, segundo orador inscrito.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
nestes últimos dias verificaram-se em meu Estado
acontecimentos dos mais imponentes, significativos,
não só para a comunidade católica, mas para
tôda a coletividade capixaba. Tivemos honrosa visita
no Espírito Santo de S. Ex.ª Reverendíssima
Dom Armando. Lombardi, Embaixador da Santa Sé
junto ao Govêrno brasileiro, a quem o meu
Estado rende as mais justas homenagens.
Celebraram-se, na mesma ocasião, a instalação
canônica da Arquidiocese de Vitória, com á
posse do insigne prelado Sr. Arcebispo Dom
João Batista da Mota e Albuquerque, e a sagração
episcopal de Dom João Dalvit, uma das mais
ilustres figuras do clero brasileiro, eleito primeiro
Bispo da Diocese de São Mateus. Realiza
assim uma das suas mais caras aspirações a brava
e laboriosa gente matelense, herdeira das
gloriosas tradições das lutas históricas da
colonização do Rio Cricáré, que foi também dos mais
admiráveis cenários da catequese de Anchieta, o
Taumaturgo do Novo Mundo, e, é hoje um dos
principais centros da vida econômica do nosso
Estado.
Na impossibilidade de participar, pessoalmente,
dêsses momentos de júbilo e de exaltação de fé, que
a Nação testemunhou, tive a honra de ser
representado pelo consagrado jurista e ilustre
Comendador da Santa Sé, Dr. Augusto Estellita Lins,
e ninguém melhor do que éle poderia ter manifestada
os nossos sentimentos de alegria, a par do
aprêço e da veneração aos excelsos expoentes da
Igreja, e o nosso reconhecimento pelas preces

com que abençoaram o povo e a terra espíritosantense.
SR. ARY VIANNA: – Dá licença para um
aparte?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Com muito prazer.
O SR. ARY VIANNA: – Peço a Vossa
Excelência em nome do Senador Jefferson de Aguiar
e no meu próprio, incorpore a solidariedade dos
representantes do Partido Social Democrático, nesta
Casa, à homenagem que V. Ex.ª presta, neste
instante, ao novo Bispo da Diocese de São Mateus,
no Espírito Santo.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA – É com especial
satisfação que acrescento à minha modesta oração
as palavras do ilustre representante da Bancada
espirito-santense do PSD.
Sr. Presidente, estas minhas breves palavras,
cuja singeleza estão muito aquém da significação
dêsses notáveis e emocionantes acontecImentos da
vida espiritual e religiosa, servirão entretanto, de
veículo para registrá-los em nossos Anais. (Muito
bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua o hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Senhor
Presidente, ocupo a tribuna para trazer minha
saudação à Rádio Continental, cujo undécimo
aniversário hoje transcorre.
Há vários anos, nesta mesma data, acolho os
convites que me faz essa emissora para assistir às
festividades com que comemora sua principal
efeméride. Pela manhã, em companhia de
vários colegas do Senado, assisti à missa oficiada
por D. Helder Câmara; e tive a satisfação de
ouvir dêsse ilustre prelado palavra de encômio
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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à organização que em boa hora, há onze anos,
inaugurava nesta capital mais uma estação
emissora.
Hoje, a data tem particular significação, já que
a Continental, estendendo o seu raio de ação,
inaugurará também urna nova linha de transmissões
de televisão, que recebeu a designação de Canal 9.
Uma e outra são brilhantes iniciativas do Deputado
Rubens
Berardo
a
quem
homenageamos
cordialmente.
A obra educativa de uma difusora do porte da
Continental deve ser ressaltada por todos nós, já que
a educação popular, em nossos dias, tem sido
intensificada pelo uso e pela prática do rádio.
Quem não se lembra, Sr. Presidente, das
belíssimas aulas iniciadas por uma outra emissora
que levava a todos os lares conhecimentos variados,
principalmente do curso secundário. A Continental é,
portanto, urna voz a serviço do povo.
O SR. ATTÍLIO VIVACCQUA: – Permite V.
Exa, um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com imenso
prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Em meu nome
e no do meu Partido, associo-me às brilhantes e
justas palavras com que V. Ex.ª assina-la o
transcurso de mais um aniversário da Rádio
Continental e, ao mesmo tempo, a inauguração do
canal de televisão instalado pela organização
Rubens Berardo. Êsses acontecimentos têm,
certamente, a mais alta significação, como V. Ex.ª
salientou, sob o ponto de vista rural, cultural e
também sob. o aspecto de serem tanto a Rádio
Continental como a nova emissora de televisão,
instrumentos a serviço da verdade de informação,
da cultura, da democracia e da confraternização.
O Congresso deve ser particularmente grato
à Organização Rubens Berardo, um dos

mais eficazes e simpáticos órgãos de divulgação das
nossas atividades.
O SR. MOURÃO VIEIRA – Agradeço o aparte
de V. Exa, e devo declarar que o que poderia haver
de útil no meu discurso, Vossa Excelência já o
transmitiu.
O SR. ATTÍLIO VIVÁCQUA: – E modéstia de
Vossa Excelência.
O SR. MOURAOVIEIRA: – Desejava abordar,
exatamente, o fenômeno da transmissão da verdade
e, principalmente, o que muito nós, do Congresso,
devemos à Rádio Continental, emissora sempre a
serviço dos nossos trabalhos. Desejo assinalar a
parte relativa às aspirações populares. Assistimos a
diferentes movimentos populares na Capital,
principalmente os desportistas. Recordo, com
satisfação e civismo, a chegada dos nossos
jogadores de futebol, de regresso da Europa, quando
essa emissora propagou o entusiasmo de todos
nós, fazendo a descrição daquela chegada
triunfal.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. MOURAO VIEIRA: – Com muito prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – Enaltece V. Ex.ª um
acontecimento da maior repercussão nesta
metrópole. As Organizações Rubens Berardo S. A.
festejam o transcurso do 11º aniversário de fundação
da Rádio Continental, que, desde aquêle longínquo
dia, vem prestando inestimáveis serviços à
população e, no mesmo passo, recebem as
congratulações de todos os cantos da cidade pela
auspiciosa estréia, na noite de hoje. da TV
Continental, através do Canal 9. Não traduza,
porém, V. Ex.ª apenas o seu regozijo pessoal. Tornese intérprete de tôda a Bancada do P.T.B., que
se associa alegremente às manifestações dedicadas
às úteis Organizações, sob a supervisão do
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operoso parlamentar petebista Rubens Berardo.
Corno Líder em exercício, peço-lhe, nobre Senador,
que aceite está delegação exprimindo também o
sentimento de todos os seus companheiros.
O SR. MOURAO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª, bem como a honrosa delegação.
É, portanto, a Rádio Continental um órgão a
serviço do povo, que se comove com tôdas as
manifestações populares.
De outra vez, quando da realização do
Congresso Eucarístico, também a Rádio Continental
levou aos nossos lares tôdas as emoções daquele
momento.
Por todos êsses motivos, entendo que nós,
Congressistas, temos o dever de juntar nossas
homenagens e nossos cumprimentos a uma
emissora como a Continental, que muito tem feito e
fará em prol da cultura nacional.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
desejava pronunciar. (Muito bom!)
O SR., PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Silvestre
Péricles, quarto orador inscrito.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr.
Presidente, nobres Senadores; há poucos dias,
neste recinto augusto, o ilustre Senador Freitas
Cavalcanti declarou, em discurso:
«Inicialmente, esclareço que não pretendo
suscitar debate de política regional entre as vetustas
paredes do Senado; e mais, que não é meu desejo
contribuir para tornar mais grave a crise política em
Alagoas».
Em continuação, o nobre Senador leu e
comentou com delicadeza, em verdade, telegrama
do Prefeito de Delmiro, Município de Alagoas,
Senhor Joaquim Corrêa.

Imediatamente dirigi-me por telegrama ao Sr.
Secretário de Segurança Pública de Alagoas,
Coronel Henrique Oest, por encontrar-se o
Governador do Estado no Rio de Janeiro.
Em primeiro lugar, lerei o despacho enviado
ao Sr. Senador Freitas Cavalcanti:
«Levo ao conhecimento de V, Ex.ª a
verdadeira intranqüilidade em que se encontra êste
município. Na última sessão da Câmara de
Vereadores, um chefe político, acompanhado do
delegado de Polícia, compareceu à mesma Câmara,
onde procurou interferir nas decisões anteriores da
Sua Presidência. Depois da sessão, o Presidente da
Câmara de Vereadores, João Ferreira Lima e o
Vereador António Pastor Lima, quando se
encontravam em uma casa comercial, foram
acintosamente revistados por policiais que não
encontraram armas em seu poder. Julgo que o
acontecimento
relatado
é
prenúncio
de
acontecimentos graves. A maioria da Câmara,
sentindo-se coagida, só voltará a reunir-se quando
tiver garantias suficientes. Cordialmente. Saudações,
Joaquim Corrêa, Prefeito».
Como conheço perfeitamente o Coronel
Henrique Oest – um bravo do nosso Exército, com
serviços de guerra no Pais e no exterior, a êle me
dirigi, em 19 de junho do corrente ano, nos seguintes
têrmos:
«Telegrama urgente, de 19 de junho de 1959.
Coronel Henrique Oest – Secretário, da
Segurança Pública – Maceió – Alagoas.
Tecendo comentários, o ilustre Senador
Freitas Cavalcanti, leu, perante o Senado, o seguinte
telegrama que lhe transmitiu Joaquim Corrêa,
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Prefeito de Delmiro, nesse Estado:
Levo ao conhecimento de V. Ex.ª a verdadeira
intranqüilidade em que se encontra êste município.
Na últma sessão da Câmara de Vereadores, o chefe
político, acompanhado do delegado de polícia,
compareceu à mesma Câmara, onde procurou
interferir nas decisões anteriores da sua presidência.
Depois da sessão, o Presidente da Câmara de
Vereadores, João Ferreira Lima e o Vereador
Antônio Pastor Lima, quando se encontravam em
uma casa comercial foram acintosamente revistados
por policiais que não encontraram armas em seu
poder. Julgo que o acontecimento relatado é
prenúncio de acontecimentos graves. A maioria da
Câmara, sentindo-se coagida, só voltará a reunir-se
quando tiver garantias suficientes. Cordialmente.
Saudações, Joaquim. Corrêa, Prefeitos».
Em face do exposto, solicito a fineza de
enviar-me informações completas e absolutamente
verdadeiras sôbre a máteria, a fim de também lê-las
e comentá-las perante o Senado. Para melhor
esclarecimento ao ilustre patrício, estou remetendo,
nesta data, por via aérea, o «Diário do Congresso»
que publicou o discurso do citado Senador.
Cordialmente, Senador Silvestre Péricles».
Em resposta ao telegrama, recebi, Sr.
Presidente, com prazer, do Sr. Secretário da
Segurança de Alagoas, um cartão acompanhado de
documentos. Diz:
Senador Silvestre.
Recebi seu telegrama e carta aérea, e junto
segue uni apanhado sôbre o discurso do Senador De
Freitas e também sôbre os acontecimentos havidos
em Delmiro.

Sempre às suas ordens, seu criado e
admirador, Cel. Henrique Oest.
Maceió, 24-6-1959».
O apanhado é o seguinte:
«Sôbre o discurso do Senador De Freitis:
É um auto-elogio, no início, de suas virtudes
de homem público, e que não se baixa aos fuxicos
de aldela e que só os comenta por um dever do alto
cargo que ocupa; continuando, deplora a situação do
Estado, como se a UDN fôsse vítima de calúnias e
perseguições, e que o Estado fôsse administrado por
um Govêrno que não tivesse apoio popular,
antipatizado nelo povo e sòmente fôsse apoiado na
polícia-política ou, melhor, na violência e nos
espancamentos.
É, também, uma prestação de contas do seu
trabalho e desvêlo que tem pelo município, parecendo
ser uma plataforma de candidato: Fala como se êle,
depois de Delmiro Gouveia, que foi o fundador da
cidade, fôsse o único político e administrador alagoano
a interessar-se pela cidade e município, onde, pelo seu
discurso, foi êle que levou escolas, hospitais etc., e, por
último, que incluiu o município no D.N.O. C.S.
Sôbre o fato, apenas leu o telegrama do
Presidente da Câmara Municipal e, pràticamente,
nada mais.
O Deputado Estadual, eleito pelo Município de
Delmiro, Dr. Antenor Serpa, que está (eu o encontrei
lá) passando o tempo em que a Câmara fechou,
durante o mês de junho, nunca se manifestou sôbre
a política de Delmiro nem protestou agora, creio por
ver que o fato aludido foi por demais banal.
Quando soube dos «célebres» acontecimentos,
fui a Delmiro e, propositadamente, cheguei
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na sexta-feira, às 17,30, indo direto à Câmara
Municipal que funciona no prédio da Prefeitura.
Prirneirame falei com a Oposição, Presidente
da Câmara e alguns Vereadores. Soube que a
Câmara se reúne normalmente tôdas as sextasfeiras, às 20 horas, e que se tinha reunido na sextafeira passada, uma sessão normal, com o
encerramento do Presidente e, como comprovante,
na sessão a que fui convidado a assistir, o 1º
Secretário leu a Ata anterior, a qual; foi aprovada
unânimemente. Logo, não houve interrupção de
sessão nem a sessão foi tumultuada.
O que realmente houve foi que o Chefe
Político e o Delegado, que é 1º Suplente, assistiam
sempre às sessões, bem como políticos e povo
(numa cidade do interior, é uma coisa que sempre
desperta interêsse). Antes de começar a sessão, o
Chefe Político, Delegado e Vereadores, em oposição
ao Presidente da Câmara, discutiam um projeto de
aumento de subsídio e também aumento da
gratificação do Delegado. Depois, a sessão teve
inicio e não passaram os aumentos propostos e foi a
mesma encerrada, sendo marcada outra para a
próxima sexta-feira.
Esta Secretaria de Segurança deu ordem de
desarmar todo cidadão que não tem direito a
usar arma e vem sempre renovando esta mesma
ordem,
Esta ordem já é do domínio público, em
Alagoas, e esta Secretaria tem recebido já grande
número de armas portadas indevidamente.
Em conseqüência, o Delegado, dando uma
destas batidas na cidade, revistou na porta de uma
casa comercial, uma barbearia, o Presidente e um

Vereador de nome Sr. Pastor, não os encontrando
armados; nada mais houve, continuando o Delegado
e seus auxiliares na sua faina.
Imediatamente o Presidente declarou-se
desmoralizado, bem como o Vereador, e passaram
vários telegramas, sendo que um ao Senador De
Freitas, o que lhe deu a grande oportunidade de
fazer seu auto-elogio, mostrar que sem ele Delmiro
acabaria como cidade e município, e também falar
em Deimiro Gouveia, sem situá-lo bem no tempo,
parecendo que de sua morte também foi culpado o
Govêrno atual.
Após conversa com o Presidente da Câmara e
Vereadores, prometo estudar a situação do
Delegado e, em conseqüência do apurado, tomaria
uma providência. que poderia ser sua demissão ou
man-té-lo no cargo.
A sessão da Câmara correu normal, tive
oportunidade de falar e fiz um apelo à Maioria Minoria e
terminei dizendo que o Govêrno está capacitado em
manter a ordem no Estado dar as garantas individuais
a que todo o cidadão tem direito por lei. Foi nesta
sessão aprovado um telegrama ao Ministro da Justiça,
dizendo estar a Câmara funcionando normalmente. A
aprovação foi por unanimidade, e o Presidente ficou de
redigi-lo, logo após a sessão.
Regressei a Maceió, e, no dia seguinte, passei
um rádio ao 1º Secretário solicitando os termos do
telegrama, no que Presidente mandou-me dizer que
não estava apressado em passar o telegrama ao
Ministro da Justiça, apesar de aprovado por
unanimidade.
Passei então um rádio ao Presidente da
Câmara solicitando o teor do telegrama e
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então êle me respondeu conforme junto os dois
telegramas.
Isto é a realidade dos fatos.
Delmiro é um município calmo onde a U.D.N.,
que o dominava inteiramente, hoje tem apenas 5
Vereadores contra 4 do lado do Govêrno Estadual).
Antes lançaram, através dos jornais de
Pernambuco, que havia um novo bando de cangaceiros;
tipo «Lampião». Nunca houve tal fato. E essa primeira
exploração, que queriam fazer contra o Govêrno, caiu
por terra, e, agora, lançam mais esta, e, como não
pegou, talvez virá mais alguma. Mas, Senador, pode
estar certo que o Govêrno estará vigilante e em
condições de manter a ordem, doa a quem doer.
Como sempre, seu criado e amigo Cel.
Henrique Oest – Secretário de Segurança.
«Sr. Presidente, como se vê, nada houve de
maior em Delmiro; apenas brigas de um lugar
pequeno, comuns em todo o Brasil. A cidade, aliás,
não é tão repousante, conforme quis fazer crer o
prezado colega, Senador Freitas Cavalcanti. Ali
ocorreram dramas horrorosos, no passado.
Delmiro Gouveia – cujo nome foi dado ao
município – fundou em Alagoas grande indústria.
Mataram-no e, até hoje, não foi feita justiça. Também o
Engenheiro José Bach, o primeiro a falar em petróleo,
em meu Estado, foi ali assassinado, em Maceió.
Desde os 14 anos luto; pois comecei minha
vida pública nessa idade como soldado. Quando
mataram Delmiro Gouveia era eu Delegado de
Polícia; e as funções de Secretário de Interior, por
alguns dias, eu as exerci ainda estudante. Coube a
meu irmão Durval fazer diligências sôbre a morte de
Delmiro Gouveia naquela cidade que, à época, se
denominava Vila da Pedra e pertencia ao Município
de Água Branca.

Pois bem: no Govêrno passado, em Água
Branca, houve um crime hediondo. Mataram um
cidadão de família digna, José Torres, filho do Barão
de Água Branca. Foram seus matadores o Delegado
e o Prefeito do município, exatamente por ser êle o
meu principal amigo naquela zona.
Estou aqui, portanto, para defender a verdade.
Ao seu lado estarei sempre, custe o que custar.
Aprecio muito o ilustre Senador Freitas
Cavalcanti e o nobre Senador Rui Palmeira; mas,
não admitirei que, no Senado; se deturpe a verdade.
Leio, Sr. Presidente, o telegrama que me
enviaram os Vereadores de Delmiro:
«Senador Silvestre Péricles – Palácio
Monroe – Rio – D.F. – Tendo o ilustre Senador
Freitas Cavalcanti lido da tribuna do Senado
telegrama que lhe foi dirigido pelo Presidente da
Câmara de Vereadores de Delmiro Gouveia, no
qual se pretende fazer sensacionalismo, sob a
alegação de que nossa Câmara se encontra
impossibilitada de realizar suas sessões, em vista
de coações policiais, queremos, como membros
do Poder Municipal, por intermédio de V. Ex.ª
aprotestar ante a comunicação destituída de
qualquer fundamento, levada ao conhecimento do
Senado pelo Senador Freitas Cavalcanti. A
Câmara Municipal não vem realizando suas
sessões por motivo de os Vereadores fazerem
oposição
ao
atual
Prefeito
não
dando
número legal, usando de faculdade muito natural
nos Poderes Legislativos, a fim de evitar a
aprovação de matérias Julgadas inconvenientes.
Todo o sensacional prende-se ao fato de
estarmos no pronósito de impetrarmos mandado
de segurança contra ato ilegal do Presidente da
Câmara, o qual, prevalecendo-se do cargo que
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exerce, num ato verdadeiramente imoral e
vergonhoso, além de infringir norma regimental,
aprovou as contas da Prefeitura. Saudações. as.) –
João Batista dos Santos, José Bezerra da Silva,
Benedito Freire Costa e Santino Vieira Nunes,
Vereadores.
Também ao Secretário de Segurança foi
dirigido pelo Primeiro Secretário da Câmara dos
Vereadores, o seguinte telegrama:
«Com referência ao radiograma de Vossência,
procurei o Presidente da Câmara a fim de me dar os
dizeres do telegrama aprovado ontem pelo Plenário
da Câmara, tendo o referido Presidente adiantado
não estar apressado.
Atenciosas saudações, (as.) João Batista dos
Santos, Primeiro Secretário».
Por fim, o telegrama do Presidente da Câmara
dos Vereadores:
«Em resposta ao vosso radiograma, tenho a
informar que transmiti o seguinte telegrama ao
Ministro da Justiça:»
«Cumpre-me comunicar a Vossência que esta
Câmara, em sessão ontem realizada, aprovou
requerimento do Vereador Joâo Batista, de que a
referida sessão decorreu em plena paz».
Devo, também, comunicar que a sessão em
causa contou com a presença do Coronel Henrique
Cordeiro Oest. Secretário do Interior. Atenciosas
Saudações, (a) João Ferreira Lima, Presidente da
Câmara. – Delmiro José Pastor, Vereador».
Tudo, portanto, não passa de boato, de uma
gota d'água no meio político. Não há barulho.

Querem propalar, Brasil em fora, que Alagoas
está sempre em crise; que lá há ameaças, assaltos,
mortes.
Não Senhor Presidente!
Houve, sim, quando queriam – permitam-me a
palavra – «empichar» o Sr. Muniz Falcão; então,
mataram o sogro do Governador, Deputado, dentro
da Assembléia Legislativa.
Quem o matou? quem começou a luta? Eu
não estava lá, mas afirmo-o perante o Senado: foi
Oséas Cardoso, um facínora, homem horroroso, que
já devia estar morto há muito tempo. Se tivesse
nascido nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na
França, já teria desaparecido. Vive, agora, na Bahia.
Outro, muito parecido com éle, e que vive no
Rio de Janeiro, rico mostrando sua filáucia, chamase Arnon de Mello. É o bebedor do leite das famintas
e miseráveis criancas alagoanas.
Pois bem, essa dupla hedionda é que vive a
dizer que Alagoas está em crise. Matam o sogro do
Governador, dentro da Assembléia, querem o
impeachment daquele cidadão e repetem o seu
estribilho sôbre a crise.
Sr. Presidente a crise – todos o sabemos – é
de caráter, neste País. Os ladrões públicos são
poderosos e vivem por aí impunemente, afrontandonos. Todos os conhecemos de perto; mas, para essa
gente, não há cadeia.
Sr. Presidente, peço desculpas por ter falado
na ausência dos Senadores Freitas Cavalcanti e Rui
Palmeira. Repito: não há nada em Alagoas, está tudo
em paz. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Victorino
Freire, quinto orador inscrito.
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O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente solidário com o seu Chefe General
Amaury Kruel, deixou, sábado, a Dedegacia de
Ordem Política e Social o Coronel Danilo Nunes.
Ao ilustre Oficial, as homenagens da Maioria e
também, os agradecimentos do Govêrno, pelos
relevantes serviços prestados à Nação, em horas de
provação e angústia.
Sr. Presidente o Coronel Danilo Nunes deixou
a Divisão de Ordem Política cercado do respeito de
tôda a opinião pública brasileira. Basta mencionar
que os grandes órgãos da Imprensa, inclusive os
hostis à situação dominante, lamentaram, em
editoriais e em comentários, a saída do Coronel
Danilo Nunes da Divisão de Polícia Política e Social.
Alguns dêles antes que S. Sa. passasse o cargo,
fizeram apêlo ao Govêrno para que não lhes
concedesse exoneração.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Ex.ª um aparte ?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
OSR. FRANCISCO GALLOTTI: – Declaro-me
suspeito, porque sou de longa data, amigo do Coronel
Danilo Nunes. Conhecendo no entanto, como
conheço aquêle digno militar, hipoteco integral
solidariedade às justas palavras de V. Ex.ª, realçandolhe os méritos na alta função que exerceu até dias
atrás, prestando ao Brasil relevantes serviços.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado
a Vossa Excelência.
Sr. Presidente, «O Globo» o grande vespertino da
Imprensa brasileira assim se refere ao Coronel Danilo
Nunes na primeira página de sua edição de ontem:
__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.

«Pedindo exoneração do cargo de diretor da
Divisão de Polícia Política e Social, o Coronel
Danilo Nunes foi naturalmente movido por um
impulso de solidariedade ao General Amaury Kruel,
ao mesmo tempo que observou uma praxe
administrativa acertada, por tratar-se de um pôsto
de confiança.
O gesto de solidariedade é, sem dúvida
alguma, simpático mas não se justifica à luz das
circunstâncias, porquanto o afastamento do
General Kruel não resultou de um caso político,
mas de um incidente de caráter pessoal. Quanto
à observância da praxe, a opinião pública
espera que seja entendida como uma formalidade
apenas para que não se veja a estrutura
da Polícia brasileira privada do homem que
soube dar orientação segura, certa e brilhante
ao importante e delicado setor que lhe foi
confiado.
De fato, à frente da Divisão de Policia Polítca
e Social, o Coronel Danilo Nunes revelou perfeita
compreensão
das
suas
responsabilidades,
admirável capacidade de acão e amplos
conhecimentos naquele complexo campo da
atividade no Estudioso dos problemas sociais e
familiarizado com as melhores técnicas de combate
à agitação extremista destacou-se especialmente
na repressão às greves, com planejamentos que
chegaram a ter repercussão fora do Brasil e
mereceram os melhores elogios de autorizadas
figuras da Polícia norte-americana.
Soube ainda o Coronel Danilo Nunes
entrosar-se com as polícias especializadas
de
outros
países,
bem
como
dos
Estados estabelecendo um fecundo intercâmbio
da maior eficiência para a ordem e a segurança
pública.
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Seria lamentável que precisamente agora,
quando a experiência adquirida, a confiança que
inspira ao público e a dedicação dos seus
subordinados ainda melhor o capacitam para servir
ao Pais no seu importante cargo, fôsse êle afastado
das suas funções, numa solução de continuidade
que poderia ser desastrosa para a Nação e para a
própria Polícia.
Tanto isso é verdade que o novo chefe de
Policia, na entrevista que hoje concedeu a «O
Globo» reconhece tudo o que afirmamos, referindose com carinho, entusiasmo e admiração ao Coronel
Danilo Nunes».
Sr. Presidente, o «Jornal do Brasil faz côro
com «O Globo», exaltando também a figura do
coronel Danilo Nunes. Oficial inteligente, culto,
constitui ornamento de sua classe.
Tôda a Nação lamenta a sua saída da Divisão
de Policia Política e Social. De forma alguma quis
continuar, dada a irrevogabilidade do seu pedido,
atendido pelo Sr. Presidente da República. O
Coronel Danilo Nunes negou-se até a atender ao
apêlo que lhe foi feito pelo eminente Coronel
Crisanto Miranda, atual Chefe de Polícia.
Felizes aquêles que deixam os postos como o
Coronel Danilo Nunes, cercado do acatamento e
respeito de tôda a Nação.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Quando o General
Amaury Kruel foi nomeado Chefe de Policia do
Distrito Federal tive oportunidade de ocupar a
tribuna e aplaudir o ato acertado do Govêrno.
Lamentei profundamente o ocorrido entre um

Deputado também militar e aquêle digno general que
ocupava a Chefatura de Polícia. Quando V. Ex.ª
deplora a saída de um grande auxiliar do ex-Chefe de
Policia, posso dizer que não me arrependo das
palavras que proferi com minha responsabilidade de
Senador da República. Hoje todos sentimos o
incidente entre dois ilustres homens públicos e a
saída do General Amaury Kruel defensor da
sociedade carioca, da Chefatura de Polícia. Quando
fiz meu discurso, aplaudindo a nomeação do General
Amaury Kruel, o Senador Filinto Müller, Líder da
Maioria na ocasião, exaltou também em discurso a
figura do Coronel Danilo Nunes. Tive, então, ensejo
de tecer, em apartes, comentários lisonjeiros à figura
daquele ilustre militar que V. Ex.ª neste momento,
com tanto brilho e justiça, exalta. Mantenho os
conceitos por mim emitidos em relação ao General
Amaury Kruel, na Chefatura de Policia, e ao Coronel
Danilo Nunes, no pôsto árduo de Delegado da Polícia
Política e Social.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito agradeço
o aparte com que me honrou o nobre Senador Ruy
Carneiro.
Sr. Presidente, o povo carioca teve
oportunidade de assistir às greves estudantis e de
transportes bem como à chegada do saudoso
Secretário do Estado Americano, Senhor Foster
Dulles. As medidas preventivas tomadas pelo Coronel
Danilo Nunes, cumprindo orientação do seu chefe,
General Amaury Kruel, foram de molde a que não se
registrassem qualquer perturbação da ordem.
Nenhuma providência repressiva S. Ex.ª tomou.
Milhares de homens espalhados nos pontos chaves da
cidade asseguravam a garantia da ordem e também a
dos grevistas. Era reconhecido o direito de greve, mas
não o da desordem; assim agiu aquêle ilustre oficial.
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Sr. Presidente, com estas singelas palavras,
quero deixar registrado nos Anais da Casa os
agradecimentos da Maioria e do Governo ao Coronel
Danilo Nunes, e, por outro lado, velho amigo daquele
ilustre e culto militar, soldado de lei e soldado da lei, a
homenagem do amigo ao grande servidor da causa
pública e da Nação. – (Muito bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Jarbas
Maranhão, sexto orador inscrito.
O SR. JARRAS MARANHÃO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, datam de muito
tempo, como um problema cuja solução
lamentàvelmente se prolonga, os desgastes de
praias da velha e histórica Olinda, aos fortes avanços
periódicos do mar.
Há mais de três decênios que os técnicos do
Departamento Nacional de Portos. Rios e Canais
vêm colhendo dados sôbre êsse fenômeno e
registrando, anualmente, os efeitos dêsses avanços
do oceano em muitas praias da antiga cidade
pernambucana.
Fotografias antigas também se constituem
depoimento expressivo de que o problema não é
recente.
Na verdade, os litorais estão sujeitos a essas
mutações de forma.
A leitura de uma conferência do Engenheiro
Lourival de Almeida Castro chefe do 7º Distrito do
DNPRC, com sede no Recife, permite-nos a citacão,
aqui, de um trecho do Tratado de Geografia Física,
de Martonne, em que afirma:
«Se se procurar, com efeito, o fim para que
tende a ação combinada da erosão e dos
depósitos sôbre as costas percebe-se, fácilmente
que é para uma simplificação cada vez maior das
formas. O ataque dos cabos combinado com o

atêrro das baias dará em resultado a formação de
uma costa quase retilínea, ou constituída por curvas
de grande raio. Há como um ciclo de erosão litoral
análogo ao ciclo de erosão continental. O final dêsse
é a pleni-planície, o daquele é a costa regularizada».
Vemos, dessa maneira e em função de outros
pronunciamentos de técnicos de renome, bem como
de conclusões a que chegaram alguns congressos
internacionais, que essas alterações do litoral são
inevitáveis, desde que há uma natural tendência para
transformá-lo em uma curva de grande raio.
Variáveis, todavia, são as formas pelas quais se
operam essas modificações.
Olinda tem sido, na sua orla marítima,
rudemente castigada por êsses violentos avanços do
mar.
Todos os anos, no período de maio a agôsto,
as suas praias sofrem as conseqüências de terríveis
ressacas.
Um grande patrimônio já foi destruido,
centenas de casas residenciais moradias mais
modestas, casebres, mocambos de pescadores,
assim derrubados pela fúria dos vagalhões.
Sacrificados bens de particulares; prejudicada
a Prefeitura, em sua arrecadação – e continua o
impeto do mar numa constante ameaça de ainda
mais destruir.
Vai se perdendo uma beleza paisagística,
descaracterizando-se gradualmente essa feição
litorânea da tradicional Marim.
Tudo, enfim, a exigir uma ação pronta,
imediata, inadiável, em benefício da paisagem, da
segurança e de amplos interésses locais.
Imperiosa a presença do poder público é
tão inexplicável a sua lentidão em executar as
obras definitivas de defesa das praias de Olinda,
quanto é certo que, acentuando-se tão grave
problema desde meio século, já vinham fundo-
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nando há mais de oitenta anos laboratórios de
hidráulica de fama mundial.
A respeito, revelou-se o interêsse do Govêrno
quando o engenheira Lourival de Almeida Castro
sugeriu que do contrato entre a União e o
Laboratório Neyrpic, de Grenoble, para a realização
de obras no Pôrto do Recife, constasse também a
inclusão das obras de defesa das praias de que nos
ocupamos.
Em 1948 aquêle Departamento designou o
engenheiro Alvim Shimmelpfeng a fim de estudar as
causas do fenômeno.
Medidas para debelá-lo foram propostas e
indicados trabalhos de experiência, como o emprêgo
dos chamados «espigões transversais», para
proteção da costa atacada.
Tais ensaios não deram resultado, pois, se em
determinada época do ano houve o engordamento
da praia no trecho em que foram aplicados os
espigões, verificou-se, por outro lado, a destruição
dêsse sistema quando, na estação chuvosa, os
ventos sopraram no sentido ESE-SSW.
A falta de um laboratório especializado no
Brasil levou o Govêrno a contratar pesquisas com o
referido Instituto de Grenoble. Os técnicos franceses
permaneceram alguns meses em Olinda para obter
os elementos necessários. convindo salientar-se que
oitenta por cento dêsses dados foram fornecidos por
engenheiros brasileiros que vinham observando êsse
encapelamento das ondas e sua continua
penetração.
Dessa forma foi possível construir-se o
«modêlo reduzido» daquelas praias no laboratório
Neyrpic (hoje Laboratório Sogreah).
Demandando, porém, as análises e informes
tempo
relativamente
longo,
tornaram-se
indispensáveis obras de emergência, como o
enrocamento em Quatro Coqueiros, Milagres,
Carmo, São Francisco, Farol e Bairro Novo, numa
considerável extensão.

Êsses serviços realizaram-se com verbas do
7º Distrito do DNPRC e com outras provenientes de
créditos especiais abertos pela Assembléia
Legislativa de Pernambuco, por iniciativa de projetos
do Deputado Barreto Guimarães, atuante que foi,
como poucos, em assuntos do bem público, e
singularmente persistente na defesa das causas de
Olinda. O Estado despendeu também a importância
de três milhões de cruzeiros em casas populares
para beneficiar vítimas, ali, dos estragos do mar.
Por sua vez, coube ao Deputado José de Pontes
Vieira, dos mais ardorosos e eficientes representantes
de Pernambuco na Câmara Federal, apresentar projeto
de lei autorizando o crédito especial de vinte milhões de
cruzeiros para atender a despesas com o
empreendimento de que vimos tratando.
Sancionado o projeto, o Presidente da
República, a empenho nosso, e presença,
determinou a liberação da verba respectiva.
Depois, na base dos exames acertados na
França, foi ultimada a competente concorrência
pública, já sendo de estranhar que, decorridos alguns
meses, não haja sido firmado o devido contrato, e,
conseqüentemente, o seu encaminhamento ao
Tribunal de Contas, para registro.
A lei que institui o crédito de vinte milhões de
cruzeiros, à disposicão do Ministério da Viação e
Obras Públicas, pode, inclusive, vir a perder sua
vigência.
Dirigentes de órgãos federais ligados ao
problema asseguraram, em pronunciamentos
públicos,
os
propósitos,
compromissos
e
responsabilidades
da
União
de
construir
imediatamente as obras de defesa das praias de
Olinda, tão logo chegassem os estudos que se
processavam na Europa.
Nada justifica, pois, o retardamento do inicio
dêsses trabalhos, posição do Govêrno, por não estar
cumprindo medidas que já deviam ter sido adotadas
no resguardo do interêsse público.
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Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. –
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento chegado à Mesa.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 191, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro nos têrmos do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Ministério da Fazenda as
seguintes informações:
1) – Quais as entidades culturais, beneficentes,
hospitalares e assistenciais do Distrito Federal,
devidamente registradas no Conselho Nacional do
Serviço Social, contempladas no Orçamento de 1958,
que deixaram de receber, até a presente data, as
respectivas subvenções extraordinárias?
2) – Quais os motivos que determinaram, em
cada caso, o não pagamento pelo Banco do Brasil,
S.A., mediante requisição daquele Conselho, nos
térmos da Lei 1.433, de 13-12-958, das subvenções
extraordinárias a que se refere o item anterior?
Sala das Sessões, em 30 de junho de 1959. –
Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Primeiro
Secretário vai proceder à leitura do ofício do Senhor
Governador do Estado de São Paulo.
É lido o seguinte:
Ofício
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO
São Paulo, 27 de junho de 1959.
Senhor Presidente.
Em atenção à solicitação de Vossa
Excelência, constante do Oficio nº 265, datado de 9
do corrente, tenho o prazer de passar às suas

mãos o incluso exemplar da Lei nº 2.456, de 30-1253, que dispõe sôbre o Quadro Territorial,
Administrativo e Judiciário do Estado de São Paulo,
para o qüinqüênio de 1954-1958 e dá outras
providências.
Sirvo-me da oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência os protestos de elevada
consideração e aprêço.
Anexo: 1 exemplar da lei citada.
Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto –
Governador do Estado.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria que acaba
de ser lida vai à publicação. (Pausa).
Estêve no Senado o Sr. Walter Moreira
Salles, para visitar o Senado, agradecer a
aprovação, que deu à escolha do seu nome para
o cargo de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário junto ao Govêrno dos Estados
Unidos e apresentar as suas despedidas.
(Pausa).
No parágrafo terceiro do seu art. 323
determina o Regimento Interno que os projetos de
lei da Câmara, os de decreto legislativo do Senado
e os de lei do Senado em segunda discussão,
provenientes de legislatura anterior, que não
tenham figurado em Ordem do Dia nos últimos dois
anos,
sejam
submetidos
ao
Plenário,
independentemente de parecer, na primeira sessão
legislativa ordinária da nova legislatura, a fim de
que delibere se devem ter prosseguimento.
Considera-se pela rejeição o pronunciamento
contrário a essa providência.
Destina-se êsse dispositivo a despertar a
atenção da casa para propoisções antigas, cuja
tramitação às Comissões técnicas não tenha sido
possível até então, ou não tenha parecido oportuno
ou conveniente ultimar. Muitas delas poderão estar
desatualizadas em relação aos problemas que
pretendiam resolver.
Quer
a
nova
lei
interna
que
a
Mesa
advirta
o
Senado
da
exis-
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téncia dessas proposições, numa consulta preliminar
sôbre a conveniência ou não de terem
prosseguimento no seu curso.
Dando cumprimento ao salutar dispositivo
regimental, a Mesa já mandou relacionar as matérias
em apréço e as irá incluindo em Ordem do Dia.
Providências foram tomadas para que as listas
organizadas, sejam submetidas aos Srs. Senadores.
Para melhor suscitar a atenção da Casa, tais
proposições serão trazidas a Planário de preferência
às segundas-feiras.
Já na da próxima semana, dia 6 de julho
figurarão em Ordem do Dia as primeiras a serem
objeto da consideração. (Pausa).
Passe-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em segunda discussão, do Projeto
de Lei do Senado nº 41, de 1954, que dá nova
redação à Lei nº 2.196, da 1º de abril de 1954,
que acrescentou novo item ao parágrafo único do
art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho,
dispondo sôbre os serviços dos trabalhadores na
movimentação de mercadorias (aprovado em
primeira discussão na sessão de 14-11-1956),
tendo Pareceres Favoráveis (ns. 1.155 e 1.156 de
1956) das Comissões: de Constituição e Justiça;
e de Legislação Social. Nota: Projeto retirado da
Ordem do Dia, nas sessões de 5-12 de 1956 e
29-3-57, em virtude dos Requerimentos ns. 69756 e 73-57, dos Srs. Senadores Lima Teixeira e
Othon Mäder, respectivamente, a fim de ser
solicitado o pronunciamento do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio. Diligência
cumprida pelo Aviso nº GM 1.367, de 1-6-59,
daquele Ministério.

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 192, DE 1959
Nos termos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votaçao do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1959,
a fim de ser feita na sessão de 8 de julho próximo.
Sala das Sessões, em 30 de junho de 1959 –
João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do
deliberado pelo Plenário, retiro o projeto da Ordem
do Dia para ser reincluído na sessão de 8 de julho
próximo.
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 27, de 1957, que declara de utilidade
pública a Fundaçdo Anita Pastore D'Angelo, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
(apresentado pelo Senador Lineu Prestes), tendo
Parecer Favorável, sob número 214, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguiu-te:
REQUERIMENTO
Nº 193, DE 1959
Com fundamento no art. 274, letra a, do
Regimento Interno requeiro seja retirado da
Ordem do Dia o Projeto de Lei do Senado nº 27,
de 1957, e novamente encaminhado à Comissão
de
Constituição
e
Justiça
a
fim
de
ser reexaminado do ponto de vista da con-
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veniência ou inconveniência de ser alterada a
orientação seguida nos últimos anos pelo Senado,
por proposta da mesma Comissão e adotada
também pela Câmara dos Deputados de se abster o
Congresso de votar leis de concessão do título de
utilidade pública a instituições, uma vez que essa é
função tipicamente do Executivo, que está armado
de competência legal para o assunto e dispõe de
meios de contrôle das mesmas instituições, o que
não ocorre com o Legislativo.
Sala das Sessões, 30 de julho de 1959. –
Lameira Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia,
para novo exame da Comissão de Constituição e
Justiça.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há orador inscrito. (Pausa).
Lembro aos nobres Senadores que o
Congresso Nacional se reunirá hoje, às 21 horas,
para apreciação de veto presidencial.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Requerimento
nº
189,
de
1959,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, solicitando nos têrmos do
art. 255, letra b, do Regimento Interno, te-

nham tramitação em conjunto as seguintes
proposições:
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 1956,
que altera o art. 13 da Lei nº 1.533, de 31 de
dezembro de 1951 (que altera disposições do
Processo Civil relativas ao mandado de segurança);
e
Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1956, que
dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 1.533, de 31 de
dezembro de 1951, atribuindo ao Juizo a declarar
suspensivo o efeito do recurso ex officio em
sentença concessiva do mandado de segurança
(apresentado pelo Senador Moura Andrade).
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 195, de 1957, que substitui o parágrafo
único do art. 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de
1954, que dispõe sôbre o ingresso na carreira de
Diplomata, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 235
a 237, de 1959, das Comissões de: Constituição e
Justiça, Serviço Público Civil e de Relações
Exteriores.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 215, de 1958, que concede o auxilio de
Cruzeiros 1.500.000,00 à Prefeitura Municipal de
Guamá, no Estado do Pará, tendo Pareceres
Favoráveis sob ns. 246 e 247, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 35
minutos.
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o regime especial para a navegação
fluvial e lacustre do interior do País
...........................................................151 ,
– Nº 295, de 1956, que suprime a letra a
do art. 6º da Lei nº 86, de 8 de setembro
de 1947 (Estabelece medidas face à
assistência econômica à borracha natural
brasileira).............................................673,
– Nº 40, de 1957, que fixa normas
para a classificação e padronização
dos
produtos
alimentares
e
das
matérias-primas de origem vegetal ou
animal e seus subprodutos de valor
econômico................................................
– Nº 144, de 1957, que abre crédito especial
para atender às despesas com desapropriações
subordinadas ao Departamento Nacional de
Obras contra as Sêcas .........................................
– Nº 11, de 1958, que abre crédito especial
ao Ministério da Educação e Cultura para
conclusão do Centro Educacional de Maceió
(Alagoas)......................................23, 41, 628,

Pág.
436
440
441
444

132

15
13

614

603

107

177

707

15

260

665

– Nº 14, de 1958; que autoriza a Estrada-deFerro Central a efetuar operação de crédito
até o valor de 300 milhões de cruzeiros, para
aquisição de material e a execução das
obras de eletrificação e sinalização das
linhas suburbanas de São Paulo...............52,
– Nº 62, de 1958, que doa terreno de
propriedade da União para construção da
Casa do Ferroviário..................................194,
– Nº 107, de 1958, que abre crédito especial
como auxílio à biblioteca da Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil........................................297, 322, 599,
– Nº 117, de 1958, que concede auxílio à
Casa do Estudante do Brasil para
amortização de sua dívida com o IAPC...447,
– Nº 118, de 1958, que concede auxílio ao
Rotary Clube de Taubaté, no Estado de São
Paulo, para realização da 6ª Semana
Nacional Monteiro Lobato, naqueIa cidade.....
– Nº 139, de 1958, que abre o crédito
especial ao Ministério da Educação e Cultura
para a Comissão Executiva do Monumento a
Joaquim Caetano da Silva, a ser erigido na
Capital do Território Federal do Amapá.....23,
– Nº 187, de 1958, que institui concurso de
títulos para provimento dos cargos de
médicos do quadro do Hospital Alcides
Carneiro, em Campina Grande (Paraíba)
.................................113, 149, 194, 231, 629,
– Nº 195, de 1958, que abre crédito de 3
milhões de cruzeiros como auxílio ao T.B.C.
(Teatro Brasileiro de Comédia).......................
– Nº 206, de 1958, que fixa a idade limite de
permanência no serviço ativo dos TenentesCoronéis dos diversos Quadros Especialistas
da Aeronáutica.........................................297,
– Nº 211, de 1958, que dispõe sôbre a
constituição
e
administração
dos
Estabelecimentos Ministro Mallet (EMM).260,
– Nº 228, de 1958, que abre crédito ao Poder
Judiciário para atender pagamentos de
exercícios findos......................................233,
– Nº 235, de 1958, que abre crédito destinado à
aquisição, para a Escola Agrícola Arthur
Bernardes, de Viçosa (Minas Gerais), de um
transformador de energia elétrica e do
equipamento necessário à sua instalação ...233,
– Nº 16, de 1959, que modifica o item II do art.
4º da Lei nº 305, de 18 de Julho de 1948 ...151,
– Nº 17, de 1959, que abre créditos ao Poder
Legislativo para pagamento de ajuda de
custo, abono, diferença de vencimentos e
gratificação adicional.......................................

Pág.

108
231

620
498

708

42

666
17

324
285
258

258
177

19

– XXIX –
– Nº 18, de 1959, que institui a
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste ..................................................114,
– Nº 19, de 1950, que dispõe sôbre o
reajustamento automático das aposentadorias
e pensões concedidas pelos Institutos e Caixa
de Aposentadoria e Pensões ...........................
– Nº 20, de 1959, que transfere para a União
a Escola de Enfermagem do Recife ..............
– Nº 21, de 1959, que prorroga até 30-6-60 o
prazo referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de
30-6-58 e altera dispositivos da Lei nº 1.522
de 26-12-51 ...................................................
– Nº 22, de 1959, que abre crédito especial
ao
Supremo
Tribunal Federal para
pagamento, no exercício de 1959, do abono
provisório de 30% aos servidores da
secretaria do mesmo Tribunal .......................
– Nº 23, de 1959, que abre crédito especial ao
Tribunal Federal de recursos para atender às
despesas do abono provisório de 30% aos
servidores da Secretaria do mesmo Tribunal ....
– Nº 24, de 1959, que abre crédito especial ao
Tribunal Federal de Recursos para atender ao
pagamento de sentenças judiciárias ................
– Nº 25, de 1959, que abre crédito especial à
Justiça Eleitoral para pagamento de
substituições ..................................................
– Nº 26, de 1959, que abre crédito especial ao
Ministério da Educação e Cultura para atender a
despesas da Academia Nacional de Medicina
com a publicação de trabalhos científicos ...........
– Nº 27, de 1959, que concede abono
provisório aos servidores das secretarias e
serviços auxiliares de tribunais federais ........
– Nº 28, de 1959, que cancela débitos de
servidores públicos civis da União, provenientes
de equiparações de vencimentos concedidas
em virtude de mandados de segurança ..............
– Nº 29, de 1959, que abre crédito especial para
conclusão das ligações rodoviárias de Brasília
com os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Mato Grosso ....
PROJETO DE LEI DO SENADO
– Nº 39, de 1952, que autoriza a
desapropriação e a compra de automóveistáxis .........................................................407,
– Nº 41, de 1954, que altera a Consolidação
das Leis do Trabalho ......................................
– Nº 71, de 1954, que dispõe sôbre o Plano
de Valorização Econômica do Vale de São
Mateus ...........................................................
– Nº 34, de 1955, que restabelece privilégio
das Caixas Econômicas Federais ...........178,

Pág.
231

264
299

602

603

623
623
623

624
631

632

722

425
738
20
191

– Nº 16, de 1956, que modifica dispositivos
do Código do Processo Penal .................499,
– Nº 26, de 1956, que altera o art.
221 do Código de Processo Penal
.................................113, 150, 194, 232, 629,
– Nº 45, de 1956, que altera a redação da
letra b do art. 80, da Lei de Promoções de
Oficiais (Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de
1955) e prescreve medidas relativas à
execução dessa alteração ......................599,
– Nº 27, de 1957, que declara de utilidade
pública a Fundação Anita Pastore d'Angelo,
com cede na cidade de São Paulo .........384,
– Nº 28, de 1957, que modifica Decreto-lel nº
3.651, de 25 de setembro de 1941, que dá
nova redação ao Código Nacional do
Trânsito ...................................................384,
– Nº 10, de 1959, que altera a Constituição do
Conselho Consultivo da Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional ............407, 428, 446,
– Nº 21, de 1959, que autoriza a emissão de
sêlo comemorativo do cinqüentenário da
descoberta por Carlos Chagas do agente da
Tripanossomíase humuna ..............................
– Nº 22, de 1959, que altera o art. 8º do
Decreto-lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938,
que estabelece o Código da Justiça Militar .......
PROJETO DE RESOLUÇÃO
– Nº 9, de 1954, que dispõe sôbre
encerramento das sessões preparatórias
após a eleição da mesa ..........................363,
– Nº 14, de 1954, que regula as votações em
partes a as de matéria destacada ...........363,
– Nº 16, de 1954, que dispõe sôbre a posse
dos Senadores ........................................363,
– Nº 17, de 1954, que dispõe sôbre a
convocação de suplentes ........................363,
– Nº 18, de 1954, que regula o pagamento
da ajuda de custo e da parte variável do
subsídio ...................................................363,
– Nº 19, de 1954, que dispõe sôbre
correspondência do Senado assinada pelo
Presidente ...............................................363,
– Nº 21, de 1954, que dispõe sôbre a
concessão de licença aos Senadores, por
motivo de doença ....................................363,
– Nº 22, de 1954, que dispõe sôbre a eleição
da Comissão Diretora .............................363,
– Nº 23, de 1954, que dispõe sôbre a
apresentação dos pareceres, nas Comissões
– Nº 27, de 1954, que dispõe sôbre a
votação secreta .......................................364,
– Nº 30, de 1954, que dispõe sôbre as
sessões secretas ....................................364,

Pág.
579
667

619
402

402
486

321
422

365
365
366
366
366
366
366
367
363
367
368

– XXX –
– Nº 31, de 1954, que dispõe sôbre a
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