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CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais

SENADOR RUI PALMEIRA
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

tério da Educação e Cultura, o credito especial de Cr$ 20 000.000,00, destinado
ás obras e equipamentos da Escola Politécnica de Campina Grande, no Estado
da Paraíba;
2) – veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.319-B-61, na Câmara e nº 1-62, no
Senado, que torna extensivas aos servidores das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais disposições das Leis ns. 3.780 e 3826, de 1460, e dá outras
providências.
Congresso Nacional, 16 de março de 1962.

Dia 24 de abril:
1) – veto (total) ao Projeto de Lei nº 1.174-B-59, na Câmara e
nº 75-61, no Senado, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis-

AURO MOURA ANDRADE
Presidente

O Presidente do Senado Federal, atendendo às conveniências dos
trabalhos das duas Casas do Congresso Nacional, resolve cancelar a
convocação, feita em 16 do mês em curso, das sessões conjuntas que deveriam
realizar-se nos dias 3, 5. 10 e 12 de abril do corrente ano, para apreciação de
vetos presidenciais.
Senado Federal, 30 de março de 1962

COMISSÃO MISTA
Ata da Comissão Mista encarregada
de apreciar o Veto do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara
nº 1, de 1962, que torna extensivas aos
servidores das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais disposições das Leis
números 3 780 e 3.826, de 1960 e da
outras providências.

Mourão Vieira para relatar a matéria
em tela.
Nada mais havendo que tratar o
Sr. Presidente encerra a reunião ás 16
horas e 30 minutos, da qual eu, Aroldo
Moreira, Secretário, lavro a presente
ata que, uma vez aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente.

Comissão Mista, designada para
relatar o veto apôsto pelo Sr. Presidente da
PRIMEIRA REUNIÃO (DE
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
INSTALAÇÃO), EM 10 DE ABRIL DE 1, de 1962 (número 3.319-B, de 1961, na
1962
Câmara que torna extensivas aos
servidores das Secretarias dos Tribunais
Às 16 horas, na Sala das Comissões Regionais Eleitorais disposições das Leis
do Senado Federal, presentes os Srs. ns. 3.780 e 3.826 de 1960 e dá outras
Senadores Paulo Coelho, Barros de providências.
Carvalho e Mourão Vieira e os Srs.,
Deputados Nelson Carneiro, Hamilton
SEGUNDA REUNIÃO EM 12 DE
Prado e Menotti del Pichia, reune-se a
ABRIL DE 1962
Comissão Mista designada para apreciar
o veto do Sr. Presidente da República ao
Às 16 horas, na Sala. das
Projeto de Lei da Câmara), nº 1 de 1962, Comissões do Senado Federal,
(nº 3.319-B, de 1961) na Câmara) que presentes os Srs Senadores Paulo
torno extensivas aos servidores das Coelho Barros de Carvalho e Mourão
Secretarias dos Tribunais Regionais Vieira e os Srs Deputados Nelson
Eleitorais disposições das Leis ns. 3.780 Carneiro, Hamilton Prado e Menotti del
e 3.026, de 1960 e dá outras Pichia, reune a Comissão Mista
providências.
designada para apreciar o veto
Consoante o Regimento, assume a Presidencial ao Projeto de Lei da
presidência o Sr. Mourão Vieira que, Câmara nº 1, de 1962 (nº 3.319-B-61,
após declarar instala a Comissão, e a na Câmara, que torna extensiva aos
finalidade da mesma, procede a eleição servidores
das
Secretarias
dos
dos cargos de Presidente e Vice- Tribunais Regionais disposições das
Presidente, com o resultado seguinte:
Leis ns, 3.789 e 3.826 de 1960 e dá
Para Presidente:
outras providências.
O Sr. Paulo Coelho, Presidente,
votos
concede a palavra ao Sr. Mourão
Senador Paulo Coelho..........
5 Vieira,
que
apresenta
relatório
Senador Barros de Carvalho
1 expositivo do histórico do projeto
vetado, e, bem assim, das razões
Para Vice-Presidente:
oferecidas pelo Sr. Presidente da
República.
votos
Encerrada a reunião, o Sr.
Deputado Nelson Carneiro...
5
Presidente agradece a presença dos
Deputado Hamilton Prado....
1
Membros da Comissão Mista e,
particularmente, o trabalho do relator
O Sr. Paulo Coelho agradece a seus do veto, Sr. Mourão Vieira.
pares a sua eleição para Presidente da
Nada mais havendo que tratar, o
Comissão e, a seguir designa o Sr. Sr. Presidente encerra a reunião, às

16 horas e 30 minutos, da qual eu e ''b" do § 4º, do art. 7º assim redigido:
Art. 7º As vagas da classe inicial
Aroldo Moreira, Secretário, lavro a
presente ata que, uma vez aprovada, das carreiras dos Quadros das
Secretarias dos Tribunais Regionais
será assinada pelo Sr. Presidente.
Eleitorais serão providas mediante
concurso público de provas.
Relatório nº 8, de 1962
§ 1º As vagas na classe ínicial
Da Comissão Mista incumbida de carreira de Oficial Judicial. serão
apreciar o veto do Sr. Presidente da previdas, alternadamente, metade
República ao Projeto de Lei da por acesso de ocupante da
final
da
carreira
de
Câmara nº 1, de 1962 (Projeto de Lei classe
Judiciário,
escolhidos
nº 3.319-B/61, na Câmara), que torna Auxiliar
extensivas
aos
servidores
das pelos critérios de merecimento
Secretarias
Tribunais
Regionais e antigüidade e metade por
Eleitorais do Amazonas, Pará, Piauí, concursos de provas.
§ 2º As vagas nas classes finais e
Rio Grande do norte, Paraíba,
Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, intermediárias de cada carreira serão
Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de providas por promoção de seus
alternadamente,
por
Janeiro, Guanabara, Santa Catarina. ocupantes,
Rio Grande do Sul. Minas Gerais, São antigüidade e merecimento.
§ 3º Os cargos isolados de
Paulo, Maranhão, Paraná, Goiás e
Sergipe, disposições das Leis ns. provimento efetivo que se vagarem
3.780 e 3.826, de 1960, e dá outras após a vigência desta lei serão
preenchidas
mediante
concurso
providências:
público de títulos.
§ 4º No primeiro provimento dos
Relator: Senador Mourão Vieira
O Senhor Presidente da República, cargos criados pela presente lei, serão
obedecidas as seguintes normas:
usando das, atribuições que lhe
a) Terão prioridade para as
conferem os arts. 70, § 1º Constituição
vagas da classe inicial das
Federal, e 30, itens III e IV do Ato
carreiras os funcionários Federais
Adicional, vetou parcialmente o Projeto
efetivos requisitados e em exercício
de Lei da Câmara nº 3.319-B/61 (no
consecutivo há mais de três anos,
Senado nº 1/62), que torna extensivas
levando-se em consideração a
aos
servidores
das
Secretarias
natureza
da
função
exercida
dos Tribunais Regionais Eleitorais,
durante os últimos seis meses.
disposições das Leis ns. 3.780 e 3.826,
b) Nas vagas remanescentes terão
de 1960, e dá outras providências.
prioridade os funcionários estaduais ou
municipais estáveis requisitados e em
TEMPESTIVIDADE DO ATO
exercido consecutivo há mais de
três anos, observadas as mesmas
O veto presidencial respeitou o condições da letra anterior.
decêndio fixado no art. 70, § 1º da
c)
Nas
vagas
a
serem
Constituição Federal.
preenchidas
mediante
concurso
público de provas, terão preferência,
DISPOSIÇÃO VETADA
em igualdade de classificação,
os interinos dos Tribunais em
Sucede o veto sôbre a expressão exercício consecutivo há mais de
"consecutivo", inserta nas letras "a" seis meses e os servidores requísi-
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todos, não estáveis em exercício
consecutivos durante os últimos três
anos.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORIGEM E JUSTIFICATIVA DO
PROJETO.

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

O projeto de Lei sôbre o qual incidiu
o veto parcial do senhor Presidente da
República, foi elaborado pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, atendendo, como prescrevem
as normas legais sôbre o assunto, a
solicitações
encaminhadas
pelos
Egrégios Tribunais Regionais Eleitorais
dos Estados referidos no seu texto.
A proposição vem atualizar a
situação dos servidores das respectivas
Secretarias em face das normas contidas
na Lei nº 3.780 (Plano de Classificação
dos Cargos), bem como em face dos
aumentos de vencimentos concedidos
pela Lei nº 3.820 (Paridade de
vencimentos de civis e militares).
Além disso o projeto fixa os valores
dos níveis de vencimentos e dos símbolos
dos cargos em comissão e das funções
gratificadas, em igualdade com o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal (Lei nº 3.897,
de 29-5 de 1961); reduz a três, os atuais
oito grupos em que se dividem os Tribunais
Regionais Eleitorais: atribui a funcionários
da própria Secretaria dos Tribunais a
responsabilidade pela execução dos
serviços das Zonas Eleitorais das Capitais;
visa a impedir futuras reestruturações,
revoga expressamente a Lei nº 3.907, de
18 de junho de 1961, e, finalmente,
autoriza a abertura do credito necessário
ao atendimento das medidas que propõe.
RAZÕES DO VETO
Incide o veto sôbre a expressão
“consecutivo” inserta nas letras "a" e “b”
do § 4º do art. 7º, por contrária aos
interêsses nacionais, pelas razões a
seguir expostas.
Com efeito, o dispositivo citado, ao
estabelecer normas para o provimento
dos cargos ora criados, beneficia os,
servidores dos federais, estaduais e
municipais que, mediante requisição, vêm
emprestando seus serviços aos Tribunais
Regionais Eleitorais, colocando-os em
prioridade para efeito de nomeação.
Conforme se depreende de sua
justificação, a medida se caracteriza pelo
reconhecimento ao valor, competência e
capacidade de trabalho daqueles servidores,
aquilatados em mais de três anos de exercido
consecutivo.
Entretanto, justo é considerar que vários
funcionárias requisitados, com mais de três
anos do exercício, ficaram à margem do
beneficio apenas porque, por circunstâncias
alheias á sua vontade, tiveram suas
requisições interrompidas temporáriamente,
não completando, assim o período de carência
na forma pretendida.
Certo é que, não demonstrassem êsses
servidores capacidade e competência no
desempenho das tarefas que lhes eram
conferidas, não cogitariam os Tribunais de
renovar as suas requisições.
Dessa forma, o veto apôsto, sem
prejudicar os motivos determinantes do
benefício, tem por objetivo contemplar
funcionários que merecem o mesmo
tratamento dispensado aos seus colegas,
igualmente requisitados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, cremos estarem
os Senhores Congressistas devidamente
habilitados a bem ajuizar do veto do
Senhor Presidente da República ao
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1962
(nº 3.319-B 61, na Câmara dos
Deputados), que torna extensivas aos
servidores das Secretarias dos Tribunais
Regionais
Eleitorais
dos
Estados
do Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Alagoas, Espi-
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O Sr. Afrânio Lages, Presidente
concede a palavra ao Sr. Jarbas
Maranhão que, apresenta seu relatório
expositivo do histórico do projeto vetado,
bem como das razões oferecidas pelo Sr.
Presidente.
Encerrada
a
reunião,
o
Sr.
presidente agradece a presença dos
Membros da Comissão Mista e, em
particular, o trabalho do Sr. Jarbas
Maranhão, Relator do Veto.
Nada mais havendo que tratar, o Sr.
Presidente encerra a reunião da qual eu
Renato de Almeida Chermont, Secretário,
lavro a presente ata que, uma vez
aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente.

BRASILIA
Relatório nº 7, de 1962
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre.......................... Cr$
Ano................................... Cr$

50,00 Semestre............................. Cr$
96,00 Ano...................................... Cr$

Exterior

39,00
76,00

Exterior

Ano................................... Cr$ 136,00 Ano...................................... Cr$ 108,00
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa do valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos dêem preferência á remessa por meio de cheque
ou vale postal emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do nùmero atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, dos exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
rito Santo, Mato Grosso, Ceará,
Colhidos os votos, verifica-se os
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, seguintes resultados:
Guanabara, Santa Catarina, Rio
Para Presidente.
Grande do Sul, Minas Gerais, São
Paulo, Maranhão, Paraná Goiás e
Afrânio Lages .......................
5 votos
Sergipe, disposições das Leis ns.
Tarso Dutra ...........................
1 voto
3.780 e 3.826, de 1960, e dá outras
providências.
Para
Vice-Presidente:
Sala das Sessões em de abril de
1962. – Paulo Coelho, Presidente. –
Paulo Freire........................... 5 votos
Mourão Vieira, Relator. – Nelson
Luiz Bronzeado......................
1 voto
Carneiro. – Hamilton Nogueira. – Menotti
del Pichia.
O Sr. Afrânio Lages agradece a seus
Ata da Comissão Mista, encarregada
de apreciar o veto do Sr. Presidente da pares a sua escolha para Presidente da
comissão, designado, a seguir, o Sr
República ao projeto de Lei da Câmara nº
Jarbas Maranhão para relatar o veto
1.174-B/59 (No Senado nº 75 de 1961;
Presidencial.
que autoriza o poder Executivo a abrir
Nada mais havendo que tratar, o Sr.
pelo M.E.C., o crédito especial de Cr$
Presidente, encerra a reunião da qual eu,
20.000.000,00, destinado às obras e
Renato de Almeida CherMont, Secretário;
equipamentos da Escola Politécnica de
lavro a presente ata que, uma vez
Campina Grande, Estado da Paraíba.
aprovada será assinada pelo Sr.
1ª REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO)
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE
1962.
Às 16 horas, na Sala das
Comissões
do
Senado
Federal
presentes os Srs. Senadores Jarbas
Maranhão, Afrânio Lages e Fausto
Cabral e os Senhores Deputados Paulo
Freire; Tarso Dutra e Luiz Bronzeado,
reune-se a Comissão Mista designada
para apreciar o Veto do Sr. Presidente
da República ao Projeto de Lei da
Câmara nº 1.174-B/59, (no Senado nº
75 de 1961), que autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 20.000.000,00, destinado às
obras e equipamentos da Escola
Politécnica de Campina Grande, Estado
da Paraíba.
Na forma do Regimento, assume a
presidência o Sr, Senador Fausto
Cabral que, após declarar instalada a
Comissão, e a finalidade da mesma,
procede a eleição das cargos do
Presidente e Vice-Presidente.

Presidente.
Comissão Mista, designada para
relatar o veto apôsto pelo Senhor
Presidente da República ao Profeto de Lei
da Câmara nº 1.174-B/59 (no Senado nº
75/61), que autoriza o Poder Executivo a
abrir pelo M.E.C. o crédito de Cr$
20.000.000,00 destinado às obras e
equipamentos da Escola Politécnica de
Campina Grande, Estado da Paraíba.
2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE
MARÇO DE 1962.

Às 16 horas, na Sala das Comissões
do Senado Federal presentes os Srs.
Senadores Jarbas Maranhão, Afrânio
Loges e Fausto Cabral, e os Srs.
Deputados Paulo Freire, Tarso Dutra e
Luiz Bronzeado, reune-se a Comissão
Mista designada para apreciar o Veto
Presidencial ao Projeto de Lei da Câmara
nº 1.174-B/59 (no Senado nº 75/61), que
autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
M.E.C., o crédito especial de Cr$
20.000.000,00, destinado às obras e
equipamentos da Escola Politécnica de
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Da Comissão Mista encarregada de
apreviar o veto do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
75;61 (nº 1.174-B/59 na Câmara) que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 20.000.00,00
(vinte milhões de cruzeiros), destinado as
obras
equipamentos
da
Escola
Politécnica de Campina Grande, Estado
da Paraíba.
Relator: Senador Jarbas Maranhão.
O Senhor Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conferem
o art. 70, § 1º, da Constituição Federal e o
art. 3º, itens III e IV, do Ato Adicional,
resolveu negar sanção ao Projeto de Lei
da Câmara número 75/61 (nº 1.174-B/59,
na Câmara) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o credito especial de
Cr$ 21.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros), destinado às obras e
equipamentos da Escola Politécnica de
Campina Grande, Estado da Paraíba.
O PROJETO
O Projeto, vetado totalmente pelo
Senhor Presidenta da República, e que
tomou na Câmara o nº 1.174, foi
apresentado em 3 de novembro de 1959
pelo Deputado Plínio Lemos e mais nove
deputados. Visa o mesmo a autorizar o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000,00, destinado as obras e
equipamentos da Escola Politécnica de
Campina Grande, Estado da Paraíba,
determinando ainda que o Poder
Executivo, com a mesma finalidade, fará,
incluir em três exercícios consecultivos,
na proposta orçamentaria, a dotação de
vinte milhões de cruzeiros.
O primeiro signatário da proposição,
Deputado Plínio Lemos, justifica-a,
fundado em razões gerais de ordem
técnica no fato de a Escola Politécnica da
Paraíba representar hoje "um centro
fecundo de trabalho", dotado de corpo
docente "apoiado nas aspirações antigas
de renovação e atualização dos métodos
de ensino de pesquisa", e de "oferecer
rendimento digno de menção, sendo certo
que vem correspondendo, integralmente,
às obrigações que assumiu perante o
Govêrn Federal, no sentido de preparar
profissionais aptos, em nivel e número,
capazes de atender com a máxima
eficiência e objetividade, às exigências
das atividades produtoras, à redenção da
economia nordestina, como um aspecto
da redenção econômica nacional".
O PROJETO NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Ao ser apreciado pela Comissão
de Educação e Cultura da Câmara
Federal, foi o projeto aprovado com uma
emenda oferecida pelo Deputado, Celso
Brant em que propunha a exclusão
do art. 2º do projeto e modificava-lhe
o
art.
3º,
estabelecendo
que
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apenas o crédito especial a que se refere a
proposição fôsse "automàticamente registrado no
Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro
Nacional".
A Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados opinou,
igualmente, pela aprovação do projeto, nos
têrmos de sua redação original, manifestando-se,
assim, contràriamente à emenda da Comissão de
Educação e Cultura.
O PROJETO NO SENADO FEDERAL
Pronunciando-se quanto ao mérito, a
Comissão de Constituição e Justiça, tendo em
vista tratar-se "de um estabelecimento de Ensino
Superior que relevantes serviços tem prestado a
instrução no Estado da Paraíba e em todo o
Nordeste"... "capaz de expandir e aprimorar o
ensino de engenharia e fazer convergir o
interêsse das novas gerações para a solução dos
problemas da tècnica moderna" deu parecer
favorável ao Projeto.
Já a Comissão de Educação e Cultura,
depois de apreciar a oportunidade e conveniência
da proposição, apresentou-lhe emenda, visando
a reduzir a dotação proposta para Cr$
4.500.000,00, em face da Lei número 3.641, de
10 de outubro de 1959, que dispõe sôbre os
auxílios orçamentários aos institutos superiores.
Entendendo, porém, que o auxílio de que
cogita o projeto não é o mesmo disciplinado pelo
citado diploma legal e sim de recursos para as
obras e equipamentos de suas instalações, a
Comissão de Finanças resolveu aprová-lo, nos
têrmos de sua redação primitiva.
O VETO E SUAS RAZÕES
Pela Mensagem nº 22, de 16 de fevereiro
de 1962, o Sr. Presidente da República, com
fundamento em preceito constitucional (art. 70, §
1º) e no disposto no Ato Adicional (artigo

3º, itens III e IV) comunica haver negado
sanção ao referido Projeto de Lei, por
considerá-lo contrário aos interêsses nacionais,
pelas seguintes razões:
1º) "O elevado objetivo do projeto está
atingido, uma vez que no orçamento vigente a
Universidade da Paraíba já está contemplada,
no Anexo do Ministério da Educação e Cultura,
com dotação específica de Cr$ 30.000.000,00,
para as obras da Escola Politécnica de
Campina Grande":
2º) "O mesmo anexo prevê um montante
sem
especificação
no
valor
de
Cr$
450.000.000,00, que poderá ser utilizado na
aquisição dos indispensáveis equipamentos";
3º) "Quanto aos exercícios subseqüentes
nada impede que a Universidade venha a obter
os recursos de que necessita para a conclusão
das obras, sem a imposição de uma lei
especial".
4º) "O veto decorre, também, da situação
econômico-financeira da União, que se defronta
com um deficit orçamentário previsto em Cr$
134.520.198.916,00, fato que, pela gravidade
de que se reveste, determinou imediatas
providências do govêrno, no sentido de
promover rigorosa redução dos gestos
públicos..."
O veto do Sr. Presidente da República foi
apôsto dentro do prazo estabelecido na
Constituição Federal e com fundamento em
razão que o habilita a, constitucionalmente,
usar do direito de veto.
Diante do exposto, está o Congresso
Nacional, na forma da Constituição Federal,
suficientemente apto a decidir das razões
invocadas pelo Senhor Presidente da
República acêrca do veto ao Projeto de Lei
acima referido.
Sala das Comissões, em 30 de março de
1962. – Afranio Lages, Presidente. – Jarbas
Maranhão, Relator. – Fausto Cabral. – Paulo
Freire. – Tarso Dutra. – Luiz Bronzeado.

SENADO FEDERAL
MESA

Dos Partidos
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Presidente – Moura Andrade – PSD.

LÍDER

Vice-Presidente – Rui Palmeira – UDN.
Primeiro-Secretário

–

Argemiro

de

Benedito Valladares.
VICE-LÍDERES

Figueiredo – PTB.
Segundo-Secretário – Gilberto Marinho –
PSD.
Terceiro-Secretário – Mourão Vieira – UDN.

Gaspar Veloso.
Victorino Freire.
Alô Guimarães.
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Quarto-Secretário – Novaes Filho – PL.

LÍDER

Primeiro-Suplente – Mathias Olympio –
Daniel Krieger.

PTB.
Segundo-Suplente – Guido Mondin – PSD.
Terceiro-Suplente – Joaquim Parente –
UDN.

COMISSÕES PERMANENTES

LÍDER

Comissão Diretora

Paulo Fender.
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
1. Paulo Coelho – Amazonas.
2. Lobão da Silveira – Pará.
3. Victorino Freire – Maranhão.
4. Sebastião Archer – Maranhão.
5. Eugênio Barros – Maranhão.
6. Menezes Pimentel – Ceará.
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8. Jarbas Maranhão – Pernambuco.
9. Silvestre Péricles – Alagoas.
10. Ary Vianna – Espírito Santo.
11. Jefferson Aguiar – Espírito Santo.
12. Gilberto Marinho – Guanabara.
13. Paulo Fernandes – Rio de Janeiro.
14. Moura Andrade – São Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
16. Alô Guimarães – Paraná.
17. Guido Mondin – Rio Grande de Sul.
18. Benedito Valladares – Minas Gerais.
19 Filinto Müller – Mato Grosso.
20. Juscelino Kubitschek – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
1. Mourão Vieira – Amazonas.
2. Zacarias de Assunção – Pará.
3. Joaquim Parente – Piauí.
4. Fernandes Távora – Ceará.
5. Reginaldo Fernandes – Rio.
6. Sergio Marinho – Rio Grande do Norte.
7. João Arruda – Paraíba.
8. Afrânio Lages – Alagoas.
9. Rui Palmeira – Alagoas.
10. Heribaldo Vieira – Sergipe.
11. Ovídio Teixeira – Bahia.
12. Del Caro – Espírito Santo.
13. Afonso Arinos – (licenciado. Em
exercício o suplente Venâncio Igrejas) –
Guanabara.
14. Padre Calazans – São Paulo.
15. Irineu Bornhausen – Santa Catarina.
16. Daniel Krieger –Rio Grande do Sul.
17. Milton Campos – Minas Gerais.
18. João Vilasboas – Mato Grosso.
19. Lopes da Costa – Mato Grosso.
20. Coimbra Bueno – Goiás.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Afonso Arinos.
Afrânio Lages.
Padre Calazans.
DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
LÍDER
Barros Carvalho.
VICE-LÍDERES

LÍDER

Filinto Müller (PSD).

DO MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR

VICE-LÍDERES

LÍDERES E VICE-LÍDERES

DA MAIORIA
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Fausto Cabral.
Arlindo Rodrigues.
Nelson Maculan.
DO PARTIDO LIBERTADOR

VICE-LÍDER

1. Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Mathias Olympio – Piauí.
3. Leônidas Mello – Piauí.
4. Fausto Cabral – Ceará.
5. Argemiro de Figueiredo – Paraíba.
6. Barros Carvalho – Pernambuco.
7. Lourival Fontes – Sergipe.
8. Lima Teixeira – Bahia.
9. Caiado de Castro – Guanabara.
10. Arlindo Rodrigues – Rio de Janeiro
11. Miguel Couto – Rio de Janeiro.
12. Nelson Maculan – Paraná.
13. Saulo Ramos – Santa Catarina.
14.Nogueira da Gama – Minas Gerais.
PARTIDO LIBERTADOR

LÍDER
Lima Teixeira (PTB).
Nogueira da Gama (PTB)
Lobão da Silveira (PSD).

Mem de Sá.
VICE-LÍDER
Aloysio de Carvalho.

Novaes Filho – Pernambuco.
Aloísio de Carvalho – Bahia.
Mem de Sá – Rio Grande de Sul.

Jefferson de Aguiar (PSD).

LÍDER

Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
1. Lino de Mattos – São Paulo.
MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR

Miguel Couto.
DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

LÍDER
LÍDER
João Villasbôas (UDN).

Lino de Mattos.

SUPLENTES
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Sebastião Archer
UDN – Del Caro
UDN – Irineu Bornhausen
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
Secretário: José Aristides de Moraes Filho.
Comissão de Constituição e Justiça
PSD – Jefferson de Aguiar – Presidente.
UDN – Milton Campo – Vice-Presidente
PSD – Sylvestre Péricles
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Lobão da Silveira
UDN – Heribaldo Vieira
UDN – Afonso Arinos
UDN – Afrânio Lages
PTB – Lourival Fontes
PTB – Nogueira da Gama
PL – Aloysio de Carvalho (11)
SUPLENTES
PSD – 1. Ary Vianna
PSD – 2. Benedicto Valladares
PSD – 3. Gaspar Velloso
PSD – 4. Menezes Pimentel
UDN – 1. João Villas Boas
UDN – 2. Daniel Krieger
UDN – 3. Sérgio Marinho
UDN – 4. Lopes da Costa
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lima Teixeira
PL – 1. Mem de Sá
Reuniões: Quartas-feiras às 16 noras.
Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Comissão de Economia
PSD – Gaspar Velloso – Presidente.
PTB – Fausto Cabral – Vice-Presidente.
UDN – Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
UDN – Del Caro
UDN – João Arruda
PSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fender
PTB – Nogueira da Gama (9)
SUPLENTES

VICE-LÍDER
DA MINORIA

Comissão de Agricultura
PTB – Nelson Maculan – Presidente
PSD – Eugênio Barros – Vice
PSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fernandes
UDN – Lopes da Costa
UDN – Ovídio Teixeira
PTB – Fausto Cabral (7)

1. José Maynard – Sergipe.

Jorge Maynard.

Saulo Ramos (PTB).

Moura Andrade – Presidente
Rui Palmeira
Argemiro de Figueiredo
Gilberto Marinho
Mourão Vieira
Novaes Filho
Mathias Olympio
Guido Mondin
Joaquim Parente (9)

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

Victorino Freire (PSD).
DO PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
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1. Paulo Fender – Pará.
SEM LEGENDA
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do Norte.

PSD – 1. Eugênio Barros
PSD – 2. Sebastião Archer
PSD – 3. Alô Guimarães
UDN – 1. Irineu Bornhausen
UDN – 2. Ovídio Teixeira
UDN – 3. Zacarias de Assumpção
UDN – 4. Sérgio Marinho
PTB – 1. Lima Teixeira
PTB – 2. Saulo Ramos
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
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Comissão de Educação e Cultural

COMISSÃO DIRETORA

PSD – Menezes Pimentel –
Presidente
PL – Mem de Sá – Vice-Presidente
PSD – Jarbas Maranhão
PTB – Saulo Ramos
PTB – Arlindo Rodrigues
UDN – Reginaldo Fernandes
UDN – Padre Calazans

2ª REUNIÃO REALIZADA EM 4 DE
ABRIL DE 1962

SUPLENTES
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Alô Guimarães
UDN – Lino de Mattos (Do PTN)
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloisio de Carvalho
Reuniões: às quartas-feiras, às 16
horas.
Secretário:
Evandro
Fonseca
Paranaguá.
Comissão de Finanças
UDN – Daniel Krieger – Presidente
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente
PSD – Eugênio Barros
PSD – Paulo Coelho
PSD – Gaspar Velloso
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Victorino Freire
UDN – Irineu Bornhausen
UDN – Fernandes Távora
UDN – Lopes da Costa
PTN – Lino de Mattos
PTB – Nogueira da Gama
PTB – Barros Carvalho
PTB – Saulo Ramos
– Dix-Huit Rosado
PL – Mem de Sá (17)
SUPLENTES
PSD – Silvestre Péricles
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Jarbas Maranhão
PSD – Menezes Pimentel
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Filinto Müller
UDN – Coimbra Bueno
UDN – Zacharias de Assumpção
UDN – João Arruda
UDN – Milton Campos
UDN – João Villasboas
UDN – Del Caro
PTB – Fausto Cabral
PTB – Vivaldo Lima
PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloysio de Carvalho
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas.
Secretário – Renato de Almeida
Chermont.
Comissão de Legislação Social
PTB – Lima Teixeira – Presidente
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pimentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes da Costa
UDN – Afrânio Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9)
SUPLENTES
PSD – 1. Sebastião Archer
PSD – 2. Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros
UDN – 1. Dix-Huit Rosado
UDN – 2. Padre Calazans
UDN – 3. Heribaldo Vieira
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lourival Fontes
PTB – 3. Nelson Maculan
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
Secretário: José Soares de Oliveira Filho.

Sob a presidência do Sr. Ruy
Palmeira, Vice-Presidente, presentes os
Srs. Gilberto Marinho. 2º Secretário,
Mourão Vieira, 3º Secretário, Guido
Mondim, 2º Suplente, Joaquim Parente,
3º Suplente, reúne-se a Comissão
Diretora.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Moura Andrade,
Presidente, Argemiro Figueiredo, 1º
Secretário, Novaes Filho, 4º Secretário e
Mathias Olympio, 1º Suplente.
A ata da reunião anterior é lida e
aprovada sem debate.
O Sr. Presidente distribui os
seguintes processos:
Ao Sr. 2º Secretário
Requerimento nº 103-62 de Vital
Martins Ferreira, Redator, solicitando
aplicação do art. 7º da Lei nº 4.019, de
1961, durante sua licença para tratamento
de saúde;
Requerimento nº 134-62 de Walter
Orlando Barbosa Leite, Oficial Auxiliar da
Ata, solicitando aplicação do art. 7º da Lei
nº 4.019, de 1961, durante sua licença
para tratamento de saúde.
Ao Sr. 3º Secretário
Requerimento nº 78-62 de Libânio
Ferreira de Albuquerque, solicitando
revisão do "Pro-Labore";
Requerimento nº 80-62 de Maria de
Lourdes Oliveira Rodrigues, Oficial
Legislativo, solicitando pagamento de
diárias durante o período de nôjo;
Requerimento nº 98-62 de Mauro
Cunha Campos de Moraes e Castro,
Redator, solicitando pagamento de diárias
no período em que estêve de licença;
Requerimento nº 351-61 em que
Heredio Del Giudice, Eletricista, PL-7,
solicita revisão de seu enquadramento;
Ao Sr. 2º Suplente
Requerimento nº 95-62 em que
Francisco Rodrigues Soares Pereira,
Taquígrafo-Revisor,
solicita
reconsideração do despacho que negou
ao pessoal da Taquigrafia pagamento de
diárias por sessões extraordinárias
realizadas
durante
as
horas
de
expediente normal;
Projeto de Resolução nº 63-61, que
modifica o art. 339, letras b, c, d, e, do
Regimento Interno:
Requerimento nº 120-62 em que
Dinah
Martins
Perácio,
Auxiliar
Legislativo, PL-10, solicita, por eqüidade,
o pagamento das "Diárias de Brasília"
durante o período em que estêve
licenciada para tratamento de saúde;
Coleta de preços para aquisição de
material necessário à instalação do
Gabinete dentário;
Ao Sr. 3º Suplente
Requerimento nº 136-62 em que
João Baptista Costa, Auxiliar de Portaria,
PL-2, solicita pagamento das "Diárias de
Brasília", durante o período em que
estiver licenciado para tratamento de
saúde;
Requerimento nº 62-62 em que
Beatriz Brandão Brígido e Irene Stella
Homem da Costa, taquigrafas, solicitando
pagamento em virtude de se acharem
substituindo Taquígrafos-Revisores;
Requerimento nº 150-62 em que Luiz
Fernando de Sá Mendes Vianna, Redator,
PL-4, solicita pagamento de diárias
correspondentes
à
convocação
extraordinária do Congresso Nacional em
1962.
Em seguida, resolve a Comissão:
1º) determinar o pagamento da
convocação extraordinária ao pessoal dos
Correios e Telégrafos, a exemplo do que
foi feito em anos anteriores;
2º) autorizar a aquisição de
medicamentos na "Farmácia e Drogaria

Juvenal", de acôrdo com a proposta
apresentada, por ser a mais conveniente;
3º) autorizar a aquisição de motores
para as duas camionetas "Kombi";
4º) determinar coleta de preços para
aquisição de extintores de incêndio, com
as especificações sugeridas pelo Corpo
de Bombeiros, devendo o Diretor-Geral,
em seguida, entrar em entendimentos
com a Câmara dos Deputados e a
Novacap para as demais sugestões
apresentadas;
5º) estender a Pedro da Silva Brito a
decisão referente ao motorista Lázaro
Pereghetti;
6º) deferir o requerimento em que
José Geraldo da Cunha, solicita
pagamento das diárias de Brasília, com
base na Lei nº 4.019, de 1961;
7º) solicitar, de acôrdo com o
requerido pelo Sr. 2º Secretário,
audiência da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o requerimento nº 88-62, de
Aristhoteles Pereira Madruga e outros
pedindo cancelamento de faltas, tendo
em vida o disposto no Decreto Legislativo
nº 18, de 15 de dezembro de 1961;
8º) determinar ao Diretor-Geral o
estudo de condições técnicas capazes de
proporcionar melhor iluminação nas
diversas salas de trabalho.
Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerra os trabalhos lavrando
eu, Evandro Mendes Vianna, DiretorGeral e Secretário da Comissão, a
presente ata.
ATA DA 22ª SESSÃO, DA 4ª
SESSÃO
LEGISLATIVA
DA
4ª
LEGISLATURA, EM 12 DE ABRIL DE
1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA
ANDRADE
–
RUI
PALMEIRA
–
GILBERTO
MARINHO
–
GUIDO
MONDIM.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Paulo Coelho – Paulo Fender –
Victorino Freire – Joaquim Parente –
Fernandes Távora – Menezes Pimentel –
Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes –
Dix-Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas
Maranhão – Barros Carvalho – Rui
Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre
Péricles – Ovídio Teixeira – Aloysio de
Carvalho – Del Caro – Jefferson de
Aguiar – Gilberto Marinho – Venancio
Igrejas – Moura Andrade – Padre
Calazans – Pedro Ludovico – José
Feliciano – Nelson Maculan – Saulo
Ramos – Mem de Sá – Guido Mondin
(29).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 29
Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate, aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício nº 464, da Câmara dos
Deputados, encaminhando autógrafos do
seguinte:
PROJETO-DE-DECRETO-LEGISLATIVO
Nº 4, DE 196
(Nº 65.B, de 1961, na Câmara)
Concede anistia a eleitores faltosos e
exige de multa aquêles que tenham
deixado de se alistar no prazo legal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida anistia
aos eleitores que deixaram de votar
nas eleições realizadas no País, nos úl-

Abril de 1962
timos dez anos, não se lhes aplicando as
sanções previstas nas Leis números
1.164, de 24 de julho de 1950, e 2.550, de
25 de julho de 1955.
Art. 2º Ficam isentos da multa e das
sanções previstas nos arts. 38 e 39 da Lei
nº 2.550, de 25 de julho de 1955, aquêles
que tenham deixado de se alistar no
prazo legal.
Art. 3º Os processos em curso serão
arquivados
mediante
despacho
da
autoridade competente, de ofício, com
isenção de selos, custas ou emolumentos.
Art. 4º Êste decreto legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
Mensagem nº 91 (nº de origem 47), de
2 de abril, do Sr. Presidente da República –
Agradece a comunicação referente à
eleição da nova Mesa do Senado.
Ofício do Governador, em exercício,
do Estado da Guanabara, nos seguintes
têrmos:
ESTADO DA GUANABARA
Ofício PG nº 330 – Em 28 de março
de 1962.
Senhor Presidente
Agradeço a comunicação feita por
Vossa Excelência através do Aviso nº
178, de 22 de março corrente.
Em nome do Estado da Guanabara e
de sua população, venho agradecer a
Vossa Excelência e aos ilustres Membros
dessa Casa, o pronto andamento que
deram ao pedido de Autorização para o
Estado contrair empréstimo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
O assentimento e a presteza do
Senado mais uma vez mostra o elevado
espírito público de seus Membros, e
reforça ainda mais os laços de tradicional
amizade que os une à Guanabara.
Queira receber e transmitir aos
Senhores Senadores, Senhor Presidente,
os agradecimentos profundos do povo e
do Govêrno do Estado da Guanabara.
Atenciosas saudações. a) Lopo
Coelho, Governador.
OFICIO
Do Parlamento Inglês, como se
segue:
23rd January, 1962.
The Lord Chancellor and the Speaker
of the House of Commons send their
cordial greeting to the Actinf President of
the Senate and the President of the
Chamber of Deputies and, on behalf of both
Houses of Parliament, have the honuor to
invite them to sendo a delegation of
Memberts of the Senate and the Chamber
of Deputies to pay a visit to the United
Kingdon as guests of the British Parliament.
They suggest that the Delegation
should consist of six members and ti
would be convenient if they arrived on
Monday, May 7th, and remained as our
guests until Wednesday, May 16th, 1962.
The Lord Chancellor and the Speaker
of the House of Commons trust that the
Acting President of the Senate and the
President of the Chamber of Deputies will
be able to accept this invitation since they
feel that such a visit will serve to strengthen
the ties of friendship and understanding
which exist between the Parliaments and
peoples of their two countries.
They will arrange for the details of
the cisit to bem made by the British Group
of the Inter-Parliamentary Union and hope
to devise an interesting programme.
In conclusion, the Lourd Chancellor
and the Speaker, of the Hourse of
Commons ask the Octing President of the
Senate and the Presidente of the Chamber
of Deputies to accept the assurance of their
highiet consideration. Lord Chancellor –
Speaker of ahe House of Commons.
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PARECER Nº 73, DE 1962
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre as emendas de plenário ao projeto de
lei da Câmara nº 2, de 1962, que
complementa a organização do sistema
parlamentar de Govêrno e estabelece outras
disposições.
1) PARECER SÔBRE AS EMENDAS
EMENDA Nº 6
O artigo 2º do Projeto estabelece igual
prazo de trinta dias para a eleição de presidente
da República, no caso de preenchimento normal
da Presidência e no de vaga em meio do
quinquênio. A emenda diminui o prazo para
quinze dias na segunda hipótese, conciliando-se
a sua justificação – com o que a respeito
manifestamos em nosso parecer inicial.
Nada a opor.
EMENDA Nº 7
Manda acrescentar ao artigo 4º um
parágrafo, depois do de número dispondo
que se nenhum candidato alcançar em dois
escrutínios a maioria absoluta dos sufrágios
para a Presidência da República seja
marcada nova sessão para o dia seguinte, a
fim de que prossiga a eleição. A justificativa
da emenda adota a advertência feita em
nosso parecer anterior sôbre o inconveniente
de, não prevista a providência, prorrogar-se
de maneira continua e estafante o processo
da eleição, com evidente sacrifício da
ponderação e da serenidade que devem
presidir a uma escolha dessa relevância.
EMENDAS NS 8 E 9
Modificam ambas, o artigo 7º do Projeto,
no sentido de ao exercício da presidência da
República, no caso de impedimento ou vaga,
ser primeiramente convocado o presidente do
Senado, seguindo-se-lhe, em idênticas
circunstâncias, o presidente da Câmara dos
Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
O artigo 7º do Projeto repete o § 1º do
artigo 79 da Constituição Federal vigente, onde
a ordem de sucessividade na Presidência da
República começa pelo presidente da Câmara
dos Deputados. Acentuamos, no parecer
inicial, o contraste entre a prática da primeira
República, quando essa prioridade cabia, pela
Constituição de 1891, ao presidente do Senado
Federal, e a prática atual, quando, pela
Constituição vigente, ao presidente da Câmara
se transferiu a primazia, certo por ser essa
casa do parlamento a representativa do povo.
E concluímos, então, que dispondo a
Constituição pela forma indicada e silenciando,
a respeito, o Ato Adicional, não seria lícito a
uma lei complementar alterar, a qualquer
pretexto, a norma constitucional.
Confirmamos,
ainda
aqui,
êsse
pensamento, por não considerarmos, data
venia do ilustre autor da emenda, que seja
inerente ao sistema parlamentar de govêrno a
substituição, em primeira linha, do Presidente
da República pelo presidente do Senado. Uma
coisa é o critério dessa essencialidade e outro
reconhecimento
da
conveniência
da
modificação proposta. Aliás, sob qualquer dos
aspectos, argumentos haverá de valor. Se o
presidente da Câmara dirige uma casa
legislativa que representa o povo, parece mais
lógica uma ordem de sucessividade que lhe
assegure a primazia. Mas, em compensação,
se ao Senado não se concede, no sistema, os
poderes políticos que possui a Câmara, ou,
mais explicitamente, se o Senado é
insusceptível de ser dissolvido pelo Executivo,
dir-se-á de conveniência política a substituição
do presidente da República pelo presidente
do Senado, afastada, assim, a hipótese de a
substituição dever ocorrer quando dissolvida a
câmara. Mas é claro que nesse caso
viria automàticamente à Presidência o
presidente do Senado. Sôbre um ou outro as-

pectivo particular, pesa, contudo, a evidência da
impossibilidade de se revogar-se, nesta lei
complementar, o que a Constituição a respeito
preceitua. Pelo que opinamos contrariamente às
emendas.
EMENDAS NS. 10 E 11
Alteram, ambas, o prazo dentre do qual
deverá o Senado, conforme prescrito no
parágrafo único do artigo 8º do Ato Adicional,
indicar o Presidente do Conselho, na hipótese
de sucessivas recusas, pela Câmara dos
Deputados, dos nomes apresentados pelo
Presidente da República. O Ato Adicional não
marcou ao Senado limite de tempo para o
exercício dessa importante prerrogativa. Fê-lo
o presente projeto; fixando três dias, que aos
autores das emendas ns. 10 e 11 parece curto
demais, opinando um, pelo prazo de sete dias
e outro, pelo de dez dias. Optamos pelo têrmo
de sete dias, nem tão breve como o assentado
no projeto, – nem tão dilatado como o de dez
dias, em se considerando, quanto ao último, a
necessidade
de
não
se
prolongar
demasiadamente o grave estado de crise
política criado pelas reiteradas recusas da
Câmara. Daí, opinarmos pela aprovação da
emenda nº 10 e pela rejeição da de número 11.
EMENDAS NS. 12 E 13
Apresentadas ao artigo 78 do Projeto
buscam assegurar aos parlamentares que
venham a ocupar a função de subsecretário
de Estado os seus subsídios de parlamentar,
sob pena de a investidura transformar-se em
sacrifício, que não será justo exigir-se.
E' que pelo projeto, os Sub-Secretários
terão vencimentos correspondentes a dois
têrços dos vencimentos dos Ministros de
Estado. A emenda nº 12 excetua da regra o
Sub-Secretário
que
fôr
membro
do
Congresso Nacional, caso em que poderá
optar pelo subsídio, compreendendo a parte
fixa e a parte variável. A emenda nº 13
pretende a mesmo exceção, mas em vez da
opção pelo recebimento dos subsídios,
determina, expressamente, que a estes
correspondam os vencimentos do SubSecretário que seja parlamentar.
Preferimos a segunda fórmula, pois que a
norma deve ser, na hipótese, imperativa; mas
tomamos à emenda nº 12 as expressões
"membros do Congresso Nacional'', e a
referência à parte variável fixa dos subsídios para
que se torne mais explícito o mandamento.
Assim somos pela rejeição da emenda
nº 12 e pela aprovação da emenda nº 13.
com uma subemenda, para os efeitos
referidos.
EMENDA Nº 14
Importante modificação pretende a
emenda introduzir no projeto, com o proibir a
iniciativa
individual
na
Interpelação
parlamentar ao Conselho de Ministros. O
projeto estabelece no artigo 20 que são
meios específicos de contrôle parlamentar da
ação do Gabinete o pedido de informações e
a questão oral, nas duas casas do Congresso
Nacional, e, na Câmara dos Deputados, a
interpelação. Dispõe, a seguir, o § 1º do
artigo que "o pedido de informações, a
questão oral a iniciativa, individual mas
iniciativa individual".
Aceitamos a emenda, que consente no
pedido de informações e na questão oral a
iniciativa individual, mas a afasta, no caso de
"interpelação", meio bem mais relevante que
os outro dois e gerador, não raro, de
insatisfação que acabam confirmado para a
moção de desconfiança, justificando-se,
portanto, determinadas condições ao seu
livre exercício, para que se evitem, como
adverte o ilustre autor da emenda, o excesso
e o abuso de tal providência.
Perfeitamente procedente, na sistemática,
das relações entre o parlamento e o gabinete, é
que a "interpelação" só passa ser feita por ini-

ciativa de líderes de bancada ou de, pelo
menos, vinte e cinco deputados, como o quer
a emenda. Quanto a êsse quorum, ergue-se,
em seu favor, que o Ato Adicional exige para
a moção de desconfiança contra o Conselho
de Ministros ou de censura a qualquer dos
seus membros (art. 12) a iniciativa de
cinqüenta deputados, no mínimo, não sendo,
pois, desarrazoado que para a "interpelação"
se exija, pela menos, metade desse número.
O uso continuado de "interpelações". quando
dispõe o deputado de recursos também
hábeis como o pedido de informações e a
questão oral, pode ser um dos instrumentos
de perturbação, quiçá de paralização da ação
do Conselho de Ministros, com incalculável
lesão do interêsse nacional e, ainda, evidente
desprestígio para o sistema parlamentar.
Os inconvenientes da prática insistente
de "interpelações" são ainda mais para temer
num país como o nosso, em que tanto aprêço
se empresta à ação pessoal do parlamentar
na sua casa legislativa, a ponto de o grande
público ainda aferir por discursos de plenário
o
merecimento
maior
dos
seus
representantes, o que faz lembrada aquela
aguda observação corrente na Inglaterra,
onde os estilos parlamentares de govêrno
atingiram, incontestàvelmente, inestimável
grau de prática democrática, de que tanto
menor é o rendimento de trabalho do
parlamentar quanto mais êle se ofereça ao
aplauso fácil das platéia.
A emenda, visando a um melhor
funcionamento
do
processo
das
interpelações, corta, pela raiz, no momento
mesmo em que inauguramos o govêrno
parlamentar, os pruridos dos que, por
temperamento
ou
por
inconfessáveis
desígnos, se candidatem a campeões de
interpelações parlamentares, quando o uso,
não o abuso, do remédio é que imprime
brilho e vigor ao sistema. Somoc, destarte,
pela sua aprovação.
EMENDA Nº 15
O Projeto admitiu, no parágrafo 3º do
art. 20, a resposta oral do Ministro de Estado
a uma questão, também oral, que lhe tenha
sido endereçada, bem como a objeção do
interrogante, caso não considere satisfatória
a resposta. Estabeleceu, outrossim, para a
resposta, como para a objeção, o limite de
cinco minutos.
A emenda de que cogitamos pretende
desigualar os prazos, dando para a objeção o
lapso de cinco minutos e para a resposta o
de trinta, por parecer ao seu ilustre autor que
é fácil apresentar uma objeção em cinco
minutos, difícil será prestar a esclarecimento
requerido em tempo tão curto.
De acôrdo, em princípio, com a
alteração, reputamos, todavia, longo demais
o período de meia hora para cada resposta, o
que poderá prolongar o debate, sem maior
utilidade. A própria natureza da questão oral,
sumàriamente redigido, como o quer o
projeto, e impondo ao Ministro uma resposta
também oral, está a indicar que, de parte a
parte, o assunto deve ser objeto de concisa
explanação, até para que se não resfigure o
recurso. Já o projeto permite que a uma
resposta a questão oral possa seguir-se a
objeção, a qual, por sua vez, ensejará nova
resposta. Marcar para cada resposta o prazo
de meia hora é assegurar ao Ministro em
causa a prerrogativa de se defender durante
uma hora, em relação a uma questão quer se
quer sumàriamente posta a uma objeção que
não ocupou mais do que cinco minutos, e
que se nos afigura desproporcionado.
Se a questão oral deve ser sumária,
repita-se, e não pode a objeção exceder de
cinco minutos, assine-se a cada resposta o
triplo dêsse tempo. Teríamos, então para
uma questão oral uma resposta por quinze
minutos, e para uma objeção constringida em
cinco minutos, outra resposta, por igual, de
quinze minutos, o que totalizaria trinta
minutos para uso do Ministro de Estado.
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E' o objetivo de subemenda que
formulamos, substituindo, ademais, na
emenda a expressão "cada objeção" pelo
simples termo "objeção", como está no
projeto, para que tenha por assentado que a
"objeção", dentro de uma "questão oral", é
uma só sendo duas, isto sim, as resposta
uma primeira atinente à questão oral,
própriamente
dita,
e
uma
segunda
correspondente à "objeção".
EMENDA Nº16
Ao art. 25 do Projeto, que dispõe sôbre
os motivos justificativos da solução da
Câmara dos Deputados, prevista no art. 14
do Ato Adicional, pretende a presente
emenda agregar um parágrafo único, pelo
qual ao Senado seriam transferidas, em tôda
a sua plenitude, enquanto se não constituisse
a nova Câmara, as atribuições a esta casa do
Parlamento conferidas pelo mesmo Ato
Adicional.
Não vemos razão para inovação, e que
se não concilia, do resto, com o sistema
criado pelo Ato Adicional, de que decorre o
princípio da responsabilidade política do
Conselho de Ministros perante a Câmara dos
Deputados. Como transmitir tão magna
função,
embora
temporàriamente,
ao
Senado, sem o contrapeso da sua dissolução
pelo Executivo? Se a êste sobraram razões
para dissolver a Câmara dos Deputados,
dada a impossibilidade de manter-se o
Conselho de Ministros por falta de apoio
parlamentar, devidamente comprada nos
têrmos do Ato Adicional, que remédio trarai à
grave crise a participação do Senado, isto
durante sòmente noventa dias, prazo máximo
para a realização de novas eleições para a
Câmara?
A dissolução da Câmara dos Deputados
é instrumento necessário de apêlo à opinião
pública quando divergem, essencialmente,
em relação à ação política ou administrativa,
govêrno e parlamento. O decurso dêsse
instrumento é que Levou em França o
Parlamentarismo, na terceira República, ao
desprestígio
popular
acusado
pelos
estudiosos dia questão, ao passo que o
parlamentarismo inglês, dispondo de tal
remédio heróico para as crises parentemente
insanáveis, se acreditava sempre mais.
O legislador brasileiro do Ato Adicional
enfrentou, corajosamente, o problema,
admitindo o recurso da dissolução da
Câmara,
ainda
que
sob
cautelas,
inteligentemente consignadas no referido
artigo 14. Nenhum fundamento há para se
modificar o sistema.
Opinamos, portanto, contràriamente, à
emenda.
EMENDA Nº 17
Em seu artigo 26, firma o Projeto que
"no início de cada legislatura o Conselho de
Ministros obrigatòriamente deverá pedir voto
de confiança à Câmara dos Deputados para
ser objeto de deliberação".
Prefere a emenda sob número 17 que
no início de cada legislatura se proceda à
formação de novo Conselho de Ministros,
com observância dos artigos 8º, 9º e 10 do
Ato
Adicional,
que
são
disposições
concernentes à composição do Conselho.
Por uma ou por outra maneira, o que se
quer, dentro, rigorosamente, dos postulados
teóricos do sistema parlamentar de govêrno,
é que a cada nova Câmara corresponda um
govêrno afinado com as suas aspirações e
tendências, que são, em suma, as tendências
e aspirações nacionais, manifestadas nas
urnas.
Antes que uma possível e compreensível
desarmonia dê oportunidade a interpelações
que acabem envolvendo apreciação de
caráter político, perturbando as tarefas da
incipiente
legislatura
e
trazendo
em
permanente perplexidade o próprio Conselho,
lógico é que se provoque, sem demo-
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ra, o necessário ajustamento do govêrno ao
parlamento, como da índole do sistema. E
nenhum melhor ajustamento, mais pronto,
mais lógico e mais completo, do que o
preconizado
pela
emenda,
a
que
emprestamos, em vista disso, o nosso apoio.
EMENDA Nº 18
Desdobra-se por dois itens a
presente emenda, de número 13. Pelo
primeiro, pretende-se substituído por outro
o texto do artigo 27 do Projeto, que insere
disposições concernentes à tramitação
dos projetos de iniciativa do Conselho de
Ministros.
O fito principal da modificação proposta
é o de transferir ao Regimento de cada uma
das Casas do Congresso Nacional e atentas
as suas peculiaridades, a ordenação da
matéria, ressalvados alguns preceitos de
ordem geral, que contrariam da lei. A
iniciativa oferece, contudo, o risco de criar,
eventualmente, diferenças de tratamento das
proposições governamentais, quando o que
pelo projeto se deseja é, exatamente, a
uniformidade dêsse tratamento nas duas
câmaras.
Pelo segundo item, propõe-se a
supressão do artigo 39 do Projeto, onde se
declarar que "a ordem do dia, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal
será organizada pelo respectivo Presidente
e nela figurarão, com prioridade, as
proposições de iniciativa do Conselho de
Ministros e por êle indicadas. Argumentase, com razão, que a primeira parte é
matéria de natureza regimental, que nunca
deverá sair da órbita de cada casa, e que,
quanto ao resto, diferem os critérios de
"prioridade" nas duas câmaras, acrescento
que
o
Senado
conhece
preceitos
regimentais mais eficazes para assegurar a
tramitação rápida de qualquer matéria. A
arguição é convincente, e nela sobreleva a
impropriedade de consignar-se em lei a
"ordem do dia" na Câmara e no Senado
será organizada pelo Presidente, o que
nada tem que ver com a questão de
"prioridade"
para
os
projetos
governamentais, e constitui redundância,
senão superfluidade.
Em face do exposto, opinamos pela
aprovação da emenda, na parte em que
recomenda a supressão do artigo 39 do
Projeto, rejeitando-se, porém, a parte
substitutiva do artigo 27.
EMENDA Nº 19
Ao artigo 32 do Projeto, que dá a
qualquer congressista o prazo de três dias
seguintes ao da publicação de uma lei
delegada, para propor a sua revogação
parcial ou total, propõe esta emenda uma
alteração, no sentido fixar-se em trinta dias
êsse prazo. O lapso definido no projeto é,
na realidade, exíguo, mas o preconizado na
emenda é, por sua vez, dilatado.
Admitimos, pois, através de sub-emenda,
que o prazo fique em dez dias.
Desnecessário alongar as razões da
modificação, não sendo, todavia, para
desprezar a alegação do ilustre autor da
emenda de que o Diário Oficial é órgão
vespertino que, em regra, só no dia
seguinte é distribuído, sendo que os das
sextas-feiras sòmente nas segundas
seguintes, na melhor das hipóteses, é
conhecido.
EMENDA Nº 20
Manda suprimir o artigo 41, onde se diz
que salvo nas votações secretas, o
presidente do Senado Federal, no exercício
da presidência dêste, só terá voto de
desempate. De acôrdo com a emenda.
EMENDA Nº 21
Introduz interessante e útil preceito no
artigo 45, para que, excedendo a Câmara
dos Deputados o prazo que lhe é consignado
no artigo para a remessa da lei orçamentária
ao Senado, possa êste exercitar a sua
tarefa legislativa tendo em considera-
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ção apenas a proposta do Executivo De
acôrdo.
EMENDA Nº 22
Suprime o artigo 50, por conter
disposição impertinente à matéria do projeto,
além de infensa à ordem jurídica com o
reduzir
vencimentos
ou
vantagens
dràsticamente, e por critério de paridade nem
sempre recomendável no que tange à
remuneração de servidores públicos.
O problema do chamado teto de
vencimentos na função pública é, com efeito,
demasiadamente
complexo,
para
ser
solucionado por um só preceito, enxertado,
ademais, numa lei que não se destina a regular
a matéria dessa natureza. Mas abstraído essa
consideração, que poderia levar a debates sem
têrmo, o que neste passo, recomenda a
supressão pura e simples do artigo 50 do
Projeto e, pois, a aprovação da emenda, é o
fundamento da boa técnica legislativa, a que
de início nos reportamos.
Dando, portanto, preferência a êsse
critério de aprovação da emenda, não
estamos antecipando nem comprometendo
nenhum juízo sôbre a marito da providência
inserta no Projeto, ex-vi do mencionado
artigo 50, e que reporte, aliás outras
tentativas legislativas malogradas, como
recorda na justificação da emenda.
EMENDA Nº 23
Inclui no artigo 50 do Projeto normas
relativas ao exercício e remuneração de
servidores brasileiros no estrangeiro e torna
explícita a limitação de vencimentos quanto
aos honorários, vencimentos e vantagens
dos dirigentes de autarquias, de sociedade
de economia mista e de órgãos paraestatais.
Pela rejeição prevalecem as mesmas
razões
de
natureza
técnica
que
aconselharam a aprovação da emenda
anterior, supressiva ao artigo 50 do Projeto.
EMENDAS NS. 24 E 25
Pretendem
as
duas
emendas,
conservado a artigo 50 do Projeto, modificarlhe substancialmente o texto, ora ressalvando
ora excetuando hipóteses. As razões de
rejeição são as mesmas pelas quais se
recomendou a rejeição da emenda anterior.
EMENDA Nº 26
Mandada acrescentar, onde convier,
disposição pela qual o Conselho de Ministros
nomeado pelo Presidente da República
deveria ser submetido à prévia aprovação do
Senado Federal, que decidirá por maioria
absoluta de votos, escolhendo, outrossim, o
Senado o Primeiro-Ministro e os Ministros
que comporão o Conselho, na conformidade
do parágrafo único do Artigo 8 do Ato
Adicional, caso não mereça aprovação o
Conselho indicado pelo Presidente. Para a
rejeição da emenda militamos os mesmos
fundamentos de desaprovação da emenda
número 16, convindo aqui acrescentar que a
providência admitida na parte final da mesma
emenda sòmente ao arrepio do sistema
parlamentar, como instituído no Ato
Adicional, poderia ser adotada.
EMENDA Nº 27
Manda suprimir o artigo 51 do Projeto
cujo texto, consoante advertência do ilustre
autor da emenda, perdeu a sua razão de ser,
uma vez que o Orçamento para 1962 já é lei.
De acôrdo com a emenda.
EMENDA Nº 28
Propõe a adoção de preceito vedando a
prática de atos, inclusive de nomeação,
contrato ou requisição de servidores públicos,
por parte do Presidente do Conselho e,
especialmente, dos Ministros, nos cento e
oitenta dias anteriores aos pleitos eleitorais,
se candidatos a cargos eletivos.
É da mais alta inspiração a
proposta, mas a proibição ou simples
restrição de determinados atos espe-

cificados na emenda, e que são atos de
pura
rotina
administrativa,
como,
por exemplo, a de liberar ou pagar
dotação orçamentária, crédito suplementar
ou
especial
etc,
poderia
paralizar,
injustificadamente, durante meio ano,
serviços
públicos,
muitos
inadiáveis,
comprometendo sèriamente a própria sorte
do Gabinete. Acresce que a norma
proibitiva ou restritiva sòmente alcançaria
os Ministros, inclusive o Primeiro-Ministro,
se candidatos, acarretando, evidentemente,
disparidade na ação administrativa do
ministério, com sacrifício da harmonia e
convergência de tarefas que deve ser o seu
lema, e é uma das grandes vantagens do
sistema parlamentar de govêrno.
Diz-se, na justificação da emenda, que
pelo texto se evita "a emulação perniciosa
entre candidatos dos partidos políticos, na
mesma região, com a utilização de verbas e
com a manutenção de clientes eleitorais com
os dinheiros públicos". Que devemos
erradicar ou pelo menos, diminuir o mal, não
resta nenhuma dúvida, embora a correção
dependa muito mais da virtude pública de
cada qual, daquela virtude que já
Montesquieu
entendia
essencial
na
democracia, do que textos de lei. Para que,
todavia, se enriqueça a presente lei
complementar com uma advertência, ao
menos, sôbre o dever precípuo dos ministros
que ferem candidatos a postos eletivos
aceitamos a inclusão no Projeto, como
disposição autônoma, e onde convier, a juízo
da Comissão de Redação, do item V da
emenda, rejeitando-se os demais, tudo como
em subemenda se propõe.
EMENDA Nº 29
Manda acrescentar, no capítulo IV, onde
convier, a seguinte disposição: "Os Ministros
de Estado, ainda que no exercício do cargo,
são elegíveis para a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal".
Argumenta o ilustre autor da emenda,
que "instituído o sistema parlamentar, entre
nós, pela maneira que todos conhecem,
dentro de uma crise político-militar sem
precedentes, compreensível se faz que
tenha escapado ao Ato Adicional a
previdência de fazer suprimir a disposição
do artigo 139 da Constituição, relativa ao
caso em exame, só razoável ou necessária
no sistema presidencial consagrado na
mesma Constituição. No parlamentar, ao
contrário, tudo impõe desapareça êste caso
de inelegibilidade, por lhe ser infenso aos
princípios gerais e ao funcionamento". E a
seguir: "No Império, chegamos à prática do
sistema parlamentar através de leis e de
normas impostas pela evolução política,
apesar e contra a letra da Constituição.
Agora, depois de aprovada a Emenda
Constitucional número 4 impõe-se aceitar
suas decorrências e implicações, para que
ela possa ter cumprimentos efetivo e
honesto".
Uma dessas decorrências, e das
mais
importantes
para
o
bom
funcionamento
do
sistema,
é,
precisamente, a da possibilidade de se
elegerem para a Câmara dos Deputados e
o Senado Federal os Ministros de Estado,
ainda que no exercício do cargo. De que
essa elegibilidade complementar-se a
organização do sistema parlamentar de
govêrno, ninguém, de boa fé, duvidará. O
de que se duvida é que possa a presente
lei complementar adotar a regra da
elegibilidade, sôbre que silenciou o Ato
Adicional. Mas é o próprio Ato Adicional
que,
em
seu
artigo
22,
faculta
complementar-se
a
organização
do
sistema parlamentar mediante leis votadas
nas duas casas do Congresso Nacional
pela maioria absoluta dos seus membros.
Complementar não é repetir ou repisar,
mas trazer a alguma coisa algo que à
completa. É um ato de acabamento, de
remate. Quando o legislador do Ato
Adicional permitiu o advento de leis vota-
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das por quorum especial e, pois, de elaboração
diversa das chamadas leis ordinárias, leis, enfim,
de outra qualidade, e visando ao fim específico
de complementar o sistema parlamentar que
institui, não quis senão que outras normas legais
convergissem para o aperfeiçoamento e
aprimoramento do sistema em causa. Daríamos
atestado de incultura política se temessémos
adotar uma regra que deriva de essência mesma
do parlamentarismo, onde o Executivo e o
Legislativo colaboram intimamente, sem se
confundirem, na orientação e responsabilidade
da política e da administração.
Isto pôsto, opinamos pela aprovação da
emenda.
EMENDA Nº 30
A emenda acrescenta, onde convier,
uma disposição proibindo a emissão de
qualquer servidor ou funcionário sem prévia
aprovação em concurso público de títulos e
provas, em rigorosa ordem de classificação,
constituindo crime funcional, com a
consequente destituição do Ministro que
tenha praticado o ato e do Chefe do Gabinete
que o tenha autorizado, a infração da norma.
A providência atende a nobres objetivos,
além de corresponder ao espírito da constituição,
no que relaciona com o provimento dos cargos
públicos, mas não nos parece seja esta lei o
lugar próprio para a norma, que, além do mais,
nos têrmos genéricos em que se encontrava
vasada, facilitará as burlas, que têm sido, até
aqui sem qualquer medida.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 31
Determina que as reformas das
Constituições estaduais, para o efeito de sua
adaptação ao sistema parlamentar de
govêrno, vigorarão em todo o País, a um só
tempo, a partir de 31 de janeiro de 1966,
devendo os governadores eleitos em 1962
exercer até final o seu mandato.
O Ato Adicional regulou a matéria em seu
artigo 24, ressalvando que o prazo de adaptação
dos Estados ao sistema parlamentar de govêrno
não poderá ser anterior ao término do mandato
dos atuais governadores. Nenhum motivo há
para alterar-se o preceito.
CONCLUSÃO
EMENDAS COM PARECER
FAVORÁVEL
As de números 6 – 7 – 10 – 14 – 17 –
18 – (quanto ao artigo 39) 20 – 21 – 22 – 27
e 29.
EMENDAS COM PARECER
CONTRÁRIO
As de números 8 – 9 – 11 – 12 – 16 –
18 (quanto ao artigo 27) – 23 – 24 – 25 – 26
– 30 e 31.
EMENDAS COM SUB-EMENDAS
As de números 13 – 15 – 19 e 28.
SUB-EMENDAS DA COMISSÃO
Sub-emenda nº 1
(à emenda número 13).
Redija-se assim a parte final do artigo 18
do Projeto: – salvo se forem membros do
Congresso Nacional, caso em que perceberão
vencimentos iguais aos subsídios dêstes,
compreendendo a parte a parte fixa e a variável.
Sub-emenda nº 2
(à emenda número 15).
Redija-se assim a parte final do
parágrafo 3º do artigo 20: – o tempo da
objeção não excederá a cinco minutos e o de
cada resposta a quinze minutos.
Sub-emenda nº 3
(à emenda número 19).
Onde se diz trinta dias, diga-se
dez dias, e onde se diz, no parágrafo
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SUB-EMENDA Nº 4
(à emenda nº 28)
Inclua-se, onde convier:
O Presidente do Conselho e os
Ministros não poderão, nos 180 dias
anteriores aos pleitos eleitorais, promover
quaisquer atos que importem, direta ou
indiretamente, em propaganda eleitoral,
ou propiciem acôrdos partidários em favor
de qualquer candidatura ou beneficiem o
partido político ao qual estejam filiados ou
representem no Gabinete.
II) – PARECER SÔBRE
SUB-EMENDAS APRESENTADAS
NA COMISSÃO
A Emendas do Plenário
Oferecido parecer sôbre as 31
emendas do plenário, passamos a opinar
sôbre sub-emendas que a algumas das
referidas emendas foram apresentadas
nesta Comissão, em oportunidade
regimental.
São em número de 10 (dez) essas
sub-emendas a primeira das quais
relacionada com a emenda número 7, que
admite a possibilidade de na eleição de
Presidente da República pelo Congresso
Nacional nenhum dos candidatos alcançar,
em dois sucessivos escrutínios, a maioria
absoluta dos sufrágios, hipótese em que a
eleição prosseguirá em nova sessão,
marcada para o dia seguinte, o que não
estava previsto no Projeto e constitui
providência acauteladora de paixões ou
intransigências, que somente um intervalo
no processo de escolha do Chefe do
Estado poderá atenuar e reduzir.
A sub-emenda, em contrário ao
espírito do Regimento, introduz elemento
inteiramente novo na emenda, posto que
não estranho ao assunto. E' que manda a
eleição do Presidente da República para
o próximo período presidencial em
sucessão do atual efetuar-se pelo
sufrágio universal, direto e secreto, nos
termos do artigo 134 da Constituição
vigente. Argumentam os seus ilustres
autores que "a adoção do sistema
parlamentarista pelo Congresso Nacional,
nos têrmos do Ato Adicional de 2 de
setembro de 1961, sem obediência à
segunda parte do artigo 1º da
Constituição Federal o grifo é nosso)
constituiu uma surpresa para a Nação, e,
de certo modo, um excesso de poder, o
que ficou plenamente reconhecido pelo
Legislativo, quando, no artigo 25 daquele
Ato, busca, pelo plebiscito, a ratificação a
posteriori do seu procedimento". E
concluem que eleger o Congresso
Nacional o Presidente da República antes
que se processe a homologação
plebiscitária, representará ilegível pelo
mesmo Congresso daqueles "supremos
poderes radicados na soberania popular".
Realmente, declare, com muita
ênfase, o artigo 1º da Constituição de
1946, em sua segunda parte, que "todo
poder emana do povo e em seu nome
será exercido". Não se tenha, todavia
êsse princípio como significando que nos
regimes democráticos só ao povo caberá,
por sufrágio direto, escolher o supremo
mandatário da Nação. Nem irrogariamos
aos autores da sub-emenda a suspeita de
assim pensarem, tanto que êles próprios
não propugnam a eleição direta do
Presidente da República como norma
permanente
em
nosso
sistema
parlamentar recém inaugurado mas
simplesmente como norma a vigorar para
a próxima eleição em sucessão do atual
período presidencial, partindo-se do
pressuposto de que antes de realizado o
plebiscito e eleição por parte do
Congresso Nacional seria flagrante
violação daquele preceito de que todo
poder emana do povo.
O texto proposto pela sub-emenda,
a constituir um parágrafo único do
artigo 4º, sôbre que incidiu a emen-
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da número 7, não contém, no entanto,
nenhuma ressalva ou restrição. E'
preceito de natureza transitória é certo,
que fica, por isso mesmo, deslocado no
artigo 4º, onde se concentram as
disposições relativas ao processo da
eleição indireta.
Mesmo como norma transitória, a
disposição proposta é desnecessária. A
rigor, apoia-se ela em que "plebiscito"
admitido pelo artigo 25 do ato adicional
venha fatalmente a realizar-se, quando a
verdade é que, embora tudo aconselhe
a sua realização, é esta, pelo citado
artigo 25, de caráter facultativo. A
efetuar-se, porém, deverá sê-lo "nove
meses antes do termo do atual período
presidencial", ou seja no dia 30 de abril
de 1965. Há projeto em curso no senado
(número 39, de 1961), de autoria do
honrado
senador
Gaspar
Veloso,
marcando expressamente essa data, em
obediência, aliás ao artigo 25 do Ato
Adicional. Ora, nove meses antes de
expirar o atual período presidencial,
cinco meses antes de proceder-se à
eleição do Presidente da República que
sucederá ao atual, Já a Nação terá
decidido
dos
seus
destinos
presidencialistas ou parlamentaristas
Vingando o sistema parlamentar de
govêrno, não vemos como se possa
acionar de usurpador dos poderes
efetivos di pivo um congresso que se
elege em pleno funcionamento do
sistema, um de cujos efeitos mais
importantes, sem embargo de não lhe ser
condição essencial, é exatamente a
eleição indireta do Presidente da
República, tornada, hoje, mandamento
constitucional, através do artigo 2º do Ato
Adicional. Se, ao contrário, manifestasse
a vontade dopular preferência pelo
sistema presidencialista, o que importaria
na anulação pura e simples do Ato
Adicional e de suas leis complementares,
não haveria nenhum problema, quer
existisse, ou não o texto proposto pela
sub-emenda. Acresce que não se falando,
aí, em eleição direta, caso fôsse
aprovado, pelo plebiscito, o sistema
presidencial, teríamos por entendido que
ainda na hipótese de prevalecer o sistema
parlamentarista, seria direta a próxima
eleição do Presidente da República, o
que, do ponto de vista institucional, é
inteiramente improcedente, como é, por
igual, desaconselhável, do ponto de vista
político.
Ainda que não se possa firmar, em
têrmos absolutas, seja a eleição indireta
do Presidente da Republica pressuposto
formal do sistema parlamentar de
govêrno, a verdade é que lhe é relevante
atributo, a ponto de prevalecer na
totalidade, por bem dizer, dos sistemas
parlamentares adotados pelas nações.
Nem se diga, dela, que furta ao novo o
direito de escolher o seu dirigente
supremo: quem vota é sempre o povo.
Vota compondo, por suas preferências
partidárias ou ocasionais simpatias
pessoais, o congresso, que, por sua vez,
elege o Presidente, por via da maioria
parlamentar que o mesmo povo formou
com o seu voto.
Quanto ao prisma político, muito
haveria que dizer sôbre as novas
campanhas populares pela presidência da
República, passadas e atuais. Limitamonos porém, a repetir a observação de
João Camilo de Oliveira Torres, quando
os analisa, na sua "Cartilha do
Parlamentarismo" (de 1962) de que no
final de uma campanha eleitoral a
confusão é tamanha, que já ninguém se
entende e de vota pelos mais diversos e
opostos motivos.
A segunda das sub-emendas,
correspondente à emenda numero
12, manda suprimir nesta, a sua parte
final, que é, precisamente, a parte
inovadora da emenda ao artigo 18 do
projeto. Apreciamos, em conjunto, no
parecer anterior as emendas de
número 12 e 13, concluindo por
sub-emenda. Não encontramos funda-

mento para modificar o nosso parecer,
pelo que opinamos contrariàmente a
presente sub-emenda.
A terceira subemenda, concernente
à emenda número 18, pretende que o
Conselho de Ministros submeta ao
Parlamento, dentro de 180 dias, projeto
de lei e regulando o plebiscito. A
emenda número 18 impõe ao projeto
regras aplicáveis à tramitação dos
Projetos oriundos do Govêrno. E' texto a
que se não ajusta a subemenda, que, na
forma regimental, não pode conter
matéria extranha à respectiva emenda.
Se a Comissão entender, contudo,
recebê-la, deve rejeitá-la, pois já estão
em curso na Câmara dos Deputados e
no Senado projetos regulando a
realização
do
plebiscito,
nada
impedindo, outrossim, o Conselho de
Ministros
de
adotar
a
iniciativa
preconizada pela sub-emenda.
Caso aprovada a sub-emenda, deve
ser o texto deslocado para o capítulo das
disposições finais e diversas.
A quarta sob-emenda, relacionada
com o texto da emenda número 25, deve
ser
desaprovada
pelos
mesmos
fundamentos que nos levaram à rejeição
da emenda.
O mesmo entendimento prevalece
em relação à quinta, sexta e sétima subemendas, propostas a emendas sôbre
que já opinamos contràriamente, nada,
agora, acorrendo, no texto ou na
justificação das mesmas sub-emendas
que nos desconvença da orientação
anteriormente seguida.
A oitava sob-emenda, apresentada à
emenda número 10, da melhor redação
ao texto do artigo 8º do Projeto. A
emenda, alterara apenas de três para
sete dias o prazo dentro do qual terá o
Senado de indicar o Presidente do
Conselho de Ministros, na hipótese de
sucessiva recusa pela Câmara dos
nomes indicadas pelo Chefe do Estado.
Êsse prazo. diz o projeto, é "a contar da
última recusa á aprovação do nome
designado nos termos do artigo 8º do Ato
Adicional". Prefere a sub-emenda dizê-lo
assim: "a contar da recusa do terceiro
nome apresentado pelo Presidente da
República, nos termos do parágrafo único
do artigo 8º do Ato Adicional". Melhor
redação, como se vê, merecedora, por
isso, de apoiamento.
A nona sub-emenda, correspondente
à emenda número 13, apenas modifica os
termos finais do texto proposto pela
emenda do artigo 18 do Projeto. Dispõe o
artigo que "os sub-secretários de Estado
terão vencimentos correspondentes a
dois terços dos vencimentos dos
Ministros". Os vencimentos dos membros
do Conselho de Ministros, ou seja, os
vencimentos dos Ministros, estão fixados
no artigo anterior (artigo 17) do Projeto e
são iguais ao subsídio que cabe aos
Congressistas, compreendendo a parte
fixa e a parte variável.
Duas emendas, de números 12 e 13,
foram apresentadas, em plenário, ao
supratranscrito artigo 18. A primeira
pretenda resalvado na lei que se os SubSecretários de Estado forem membros
do Congresso Nacional poderão optar
pelo subsídio, compreendendo a parte
fixa e a parte variável. A segunda atinge
a mesma finalidade, tornando, entretanto,
imperativa, e não optativa, a percepção
dos subsídios, por parte dos SubSecretários de Estado que fôssem
parlamentares. Preferimos disposição
obrigatória, com referência, porém, a
membros do Congresso Nacional e não,
simplesmente, a parlamentares, o que
poderia trazer confusão com os membros
das assembléias legislativas estaduais.
Daí a sub-emenda número 1, de nossa
autoria, acompanhando o parecer sôbre as
emendas de plenário, e assim redigida:"
salvo se forem membros do Congresso
Nacional, caso em que perceberão
vencimentos iguais aos subsídios dêstes,
compreendendo aos subsídios dêstes,
compreendendo a parte fixa e a variável".

Abril de 1962

489

Posteriormente, outra sub-emenda,
apresentada nesta mesma Comissão, e a
que demos parecer contrário, postulou a
volta ao texto simples do Projeto, quer
dizer, sustentou a percepção, pelos SubSecretários de Estado, indistintamente,
sejam ou não membros do Congresso
Nacional, de vencimentos correspondentes
a dois terços dos vencimentos atribuidos
aos
Ministros.
Vem
agora
nova
subemenda, insistindo, com redação mais
explícita, na proposta da emenda número
12.
Nada temos a modificar, quanto à nossa
sub-emenda, cujo mérito reiteramos neste
passo; parece-nos, contudo, melhor texto o
consignado na última sub-emenda, pelo
apoiamos,
ficando,
por
conseguinte,
prejudicada a matéria da anterior sub-emenda.
A última das dez sub-emendas
oferecidas nesta Comissão depois de
apresentado o parecer sôbre as emendas
de
plenário,
cria
um
caso
de
desincompatibilização,
atingindo
os
governadores que candidatarem por outros
Estados, mesmo para o Senado e a
Câmara dos Deputados, os quais deverão
afastar-se definitivamente do exercício do
seu cargo três meses antes das eleições.
Impossível desvetir a previdência do
caráter de preceito constitucional, que
não poderia portanto se inserto numa lei
destinada a complementar a organização
do sistema parlamentar de govêrno
instituído no Ato Adicional de 2 de
setembro, isto pelo motivo, exatamente,
de sed providência estranha ao
funcionamento do sistema, caso em que a
lei em elaboração não pode afetar, por
qualquer modo, o mesmo Ato Adicional e,
de resto, a Constituição vigente.
Opinamos, assim, contràriamente à
sub-emenda.
PARECER DA COMISSÃO
A
Comissão
aprovou,
por
unanimidade de votos, o parecer do
Relator, menos quanto à emenda número
29, que foi rejeitada, pelos votos dos
senadores João Villas Bôas, Lourival
Fontes, Sérgio Marinho, Heribaldo Vieira
e Silvestre Péricles, ficando vencidos o
Relator e o Senador Milton Campos, este
pelas razões que aduziu no debate.
O Senador Lourival Fontes fez
declarações, quanto à sub-emenda
número 5, de que é favorável, em
princípio, à eleição direta do Presidente
da República.
O Senador Gaspar Veloso abstevese de votar em relação às emendas de
cujo parecer não ouvira a leitura.
Em consequência do decidido, é o
seguinte o parecer final da Comissão:
EMENDAS DA COMISSÃO
1 – 2 – 3 – 4 E 5.
EMENDAS DE PLENÁRIO COM
PARECER FAVORÁVEL
6 – 7 – 10 (com a sub-emenda
número 12) – 13 (com a sub-emenda
número 13) – 14 – 15 (com a sub-emenda
número 2) – 17 – 18 (2ª parte) – 19 (com
a sub-emenda número 3) 20 – 21 – 22 –
27 – e 28 (com a sub-emenda número 4).
EMENDAS DE PLENÁRIO COM
PARECER CONTRÁRIO
8 – 9 – 11 – 12 – 16 – 18 (1ª parte)
23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 e 31.
As sub-emendas cujo número não
figuram na indicação supra foram
rejeitadas na Comissão, prevalecendo,
portanto, o texto das respectivas
emendas. A sub-emenda número 1
oferecida, na Comissão, pelo Relator,
ficou
prejudicada,
pela
aprovação
posterior da sub-emenda número 13.
Sala das Comissões, em 30 de
março de 1962. – Jefferson de Aguiar,
Presidente. – Aloysio de Carvalho.
Relator. – Herivaldo Vieira, Sérgio Ma-
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rinho, Milton Campos, vencido quanto à
emenda número 23. – Lourival Fontes,
Silvestre Péricles, vencido quanto a
subemenda de sua autoria de número 14.
SUB-EMENDA Nº 5
À Emenda número 8, ao Projeto de Lei
da Câmara número 2, de 1962.
À Emenda número 7,
Acrescente-se:
Parágrafo
único. A
eleição
do
Presidente da República para o próximo
período presidencial em sucessão do atual
será feita pelo sufrágio universal direto e
secreto, nos têrmos do artigo 134 da
Constituição Federal".
Justificação
A adoção do sistema parlamentarista
pelo Congresso Nacional, no têrmos do "Ato
Adicional" de 2 de setembro de 1961, sem
obediência à segunda parte do artigo 1º da
Constituição Federal, constituiu uma surpresa
para a Nação e, de certo modo, um excesso
de poder, que ficou plenamente reconhecido
pelo Legislativo, quando, no artigo 25
daquele "Ato", busca, pelo plebiscito, a
ratificação a posteriori do seu procedimento.
Êsse pronunciamento popular, porém, deverá
ter lugar nove meses antes do término do
atual
período
presidencial.
Somente,
portanto, o Parlamento eleito após a
ratificação do sistema estará investido dos
podêres precisos ao exercício daquele
direito, que, há 72 anos pertence ao povo, de
escolher pelo voto o Chefe da Nação.
Assenhorearem-se, desde logo de tal
atribuição aquêles eleitos antes de tal
atribuição
aquêles
eleitos
antes
da
homologação plebiscitária, constituirá uma
usurpação
pelo
Congresso
daqueles
supremos podêres radicados na soberania
popular.
Senado Federal, em 13 de março de
1962. – Senador João Villas Bôas, Senador
Heribaldo Vieira.
Parecer contrário.
SUB-EMENDA Nº 6
À emenda número 12, ao Projeto de Lei
da Câmara número 2, de 1962.
Suprima-se a parte final da emenda,
assim redigida:
"...salvo se forem membros do
Congresso Nacional, em que poderão optar
pelo subsídio, correspondendo à parte fixa e
à variável".
Justificação
Disposição de lei ordinária, ainda mesmo
com as características especiais da do
presente projeto, não pode criar direitos
inerentes a textos constitucionais. O artigo 51
da Constituição vigente abrir uma excessão
especial aos Membros do Congresso Nacional,
para exercerem as funções de Ministro de
Estado, sem perderem o mandato. Trata-se de
uma função elevada de membro do Poder
Executivo, cuja nomeação o "Ato Adicional"
cercou das solenidades previstas nos artigos
8º, 9º e 10º, e tornou a sua destituição somente
possível nos casos e na forma dos artigos 11º,
12º, 13º e 14º. Já os Sub-Secretários de
Estado são nomeados pelo Ministro da Pasta,
com a aprovação do Conselho e,
consequentemente, demitido pelo Ministro.
Podem e devem ser escolhidos entre os
funcionários do Ministério respectivo, não
havendo razão para sua escolha dentro do
Parlamento. O dispositivo é, portanto,
inconstitucional, quando lhes extende a
exceção do artigo 51 da Constituição Federal.
Ainda no tocante aos seus vencimentos,
como aos dos Ministros de Estado, é
descabido atribuir-lhes igualdade aos subsídios
dos Congressistas. – "compreendendo a
parte fixa e à variável". Pois se há uma
parte
variável,
correspondente
ao
comparecimento às sessões, como se
poderá calcular essa parte para constituir o
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vencimento do Ministros ou do SubSecretário?
Senado Federal, em 13 de março de
1962. – Senador João Villas Bôas, Senador
Heribaldo Vieira.
Parecer contrário.
SUB-EMENDA Nº 7
À emenda número 18 ao Projeto de Lei
da Câmara número 2, de 1962.
Acrescente-se:
Parágrafo único. O Conselho de Ministros,
dentro de 180 dias submeterá ao Parlamento
projeto de lei regulando o plebiscito.
Justificação
Embora a Constituição Federal haja
estabelecido no artigo 28 o plebiscito, como
forma para aprovação das deliberações das
Assembléias Legislativas referentes à
incorporação, subdivisão e desmembramento
de Estados, até hoje não foi regulado por lei.
Agora tornou-se premente a sua
regulamentação quando êle se faz obrigatório para
aprovação ou não do "Ato Adicional". E, dada a
importância da espécie legislativa, precisa-se tornar
à apresentação do respectivo projeto com tempo
de ser tranquilamente discutido e votado em
ambas as Casas do Congresso.
Sala das Comissões em 30 de março de
1962. – Senador João Villas Bôas, Senador
Heribaldo Vieira.
SUB-EMENDA Nº 8
À emenda número 25, ao Projeto de Lei
da Câmara número 2, de 1962.
Acrescente-se à emenda 25, referente
ao artigo 50:
Parágrafo único. A restrição imposta
nêste
artigo
aplicar-se-á
também
à
remuneração paga aos servidores e
dirigentes de autarquias e aos diretores de
sociedades de economia mista, nas quais a
União detenha a maioria absoluta das ações.
Justificação
O artigo 50 do projeto consagra medida
de alto alcance. Tem-se dito com razão que
um dos males existentes entre nós é a
desigualdade na auferição de vencimentos
pelos serviços prestados gerando um
evidente desnivelamento.
Restringindo-se
a
percepção
de
remuneração e vantagens com relação aos
servidores públicos, razoável será que a medida
alcance também os servidores dirigentes de
autarquias e aos diretores de sociedades de
economia mista nas quais a União participe com
a metade mais de um seu capital.
Sala das Comissões, em 21 de março
de 1962. – Senador Afrânio Lages.
Parecer contrário.
SUB-EMENDA Nº 9
À emenda número 30, ao Projeto de Lei
da Câmara número 2, de 1962.
Acrescente-se:
"Parágrafo 1º O servidor público ou
autárquico no exercício do cargo ou função
em comissão, ao aceitar indicação para o
cargo eletivo, como candidato, deverá deixar
definitivamente o cargo ou função que vinha
exercendo.
Parágrafo 2º No ano em que tiverem de
se realizar eleições federais ou estaduais
somente poderão ser admitidos em função
pública ou autárquica aquêles que tenham
sido aprovados em concurso de títulos e de
provas, e as que devam desempenhar cargos
técnicos, ou sejam admitidos em comissão.
O Parágrafo único passará a parágrafo
3º.
Justificação
A medida prevista no parágrafo 1º foi
tomada, com gerais aplausos pelo Presidente
Juscelino Kubitschek na oportunidade de eleições
realizadas no decorrer do seu govêrno, no interês-

se de emitir pressões econômicas ou morais.
A proposta no parágrafo 2º visa evitar o
escândalo das admissões de interinos,
contratados, extranumerários, até nas vésperas
de eleições com influência direta no resultado
dos pleitos.
Ambas, portanto, irão concorrer para o
aperfeiçoamento da apuração da verdade
eleitoral.
Senado Federal, em 13 de março de
1962. – Senador João Villas Bôas.
SUB-EMENDA Nº 10
À emenda, número 30, ao Projeto de Lei
da Câmara número 2, de 1962.
Substitua-se o parágrafo único, pelo
seguinte:
Parágrafo único. A infração dêste artigo
importará, além da invalidade do ato, em
crime de responsabilidade, com a destituição
do Ministro que tenha praticado o ato e do
Presidente do Conselho de Ministros, que o
tenha autorizado, bem como a exoneração
ou dispensa do dirigente da autarquia que o
praticar.
Justificação
A medida proposta pela emenda é
altamente
moralizadora.
E'
conveniente
esclarecer que a invalidade do ato, além de
sanções impostas à autoridade que o praticar.
A admissão de servidores de algumas
autarquias não está subordinada, em alguns
casos, a autorização do Ministro ou do
Presidente do Conselho.
Sala das Comissões, em 30 de março
de 1962. – Senador Afrânio Lages.
Parecer contrário.
SUBEMENDA Nº 11
À Emenda nº 31, ao Projeto de Lei da
Câmara nº 2, de 1962
Substitua-se o Parágrafo único, pelo
seguinte:
"Parágrafo único. Os governadores que
sucederem aos atuais, serão eleitos pelo voto
direto e secreto, nos têrmos do art. 134
da Constituição Federal, e sòmente os que
lhes sucederem no término do período
governamental passarão a exercer o
Govêrno na forma do sistema parlamentar".
Justificação
Como a eleição de todos os
Governadores não se faz na mesma data,
uma vez que alguns têm mandato de 4 e
outros de 5 anos, não se deve estabelecer
critério ùnicamente para os que forem eleitos
em 62 e, sim, a todos quantos sucedam aos
atuais. E como o plebiscito, previsto no art.
25 do Ato Adicional, só será procedido em
junho de 1965, é justo que ùnicamente
aquêles que sucederem a êsses últimos
devam governar sob o mesmo sistema.
Senado Federal, em ..... de março de
1962. – Senador Villasboas.
SUBEMENDA Nº 12
Subemenda à emenda nº 10
Substitua-se a última oração do Art. 8
pela seguinte:
"a contar da recusa do terceiro nome
apresentado pelo Presidente da República,
nos têrmos do parágrafo único do Art. 8 do
Ato Adicional".
Sala das Comissões em 28 de março de
1962. – Senador Jefferson de Aguiar.
SUBEMENDA Nº 13
Subemenda à emenda nº 13
Substitua-se o Artigo 18 pelo seguinte:
"Art. 18. Os Subsecretários terão
vencimentos correspondentes a dois
terços dos vencimentos dos Ministros,
salvo se forem membros do Congresso
Nacional, caso em que perceberão os
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vencimentos
determinados
no
artigo
anterior".
Sala das Comissões, em 28 de março,
de 1962.
SUBEMENDA Nº 14
Subemenda à emenda nº 29
Acrescente-se o seguinte:
"Parágrafo único. Os Governadores,
mesmo para se candidatarem ao Senado e à
Câmara dos Deputados, por outros Estados,
deverão
afastar-se definitivamente do
exercício do cargo, três meses antes das
eleições"
Justificação
A emenda é moralizadora. Visa a evitar
os
cambalachos
de
tão
chocantes
repercussões na opinião pública.
Sala das Comissões, em 21 de março
de 1962. – Senador Silvestre Péricles.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Apos terminar o seu discurso, o Sr.
Gilberto Marinho assume a Presidência em
substituição ao Sr. Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, a
efeméride que assinala o nascimento de
Getúlio Vargas transcorrerá a 19 do
corrente quando estaremos em recesso de
semana santa. Por êste motivo ocupo esta
tribuna a fim de render, como trabalhista,
a minha homenagem e a do meu partido,
àquele que figura na história política do
Brasil como o seu maior reformador
social.
Acabou o Senado de ouvir a
homenagem que se prestou à memória do
ilustre morto na palavra do orador que me
precedeu, o nobre Senador Gilberto Marinho,
que orou em nome do Partido SocialDemocrático.
Passadas as lutas políticas que
envolveram
a
figura
oracular
de
Getúlio Vargas, arrefecidas as paixões,
retomado o curso da História, temos
necessàriamente de encontrá-lo naquele
panteão do respeito público, onde
ingressam os lutadores da felicidade do
povo, e muitos tivemos antes dêle,
façamos justiça ao Brasil.
O clima social em que se processo a
Revolução de 1930 encontrou em Getúlio
Vargas o paladino único para a
conjuntura, porque ninguém como êle
reunia as qualidades de espírito e do
caráter àquele atributos de concórdia, de
tolerância e de compreensão, que
explicam perfeitamente a razão de sua
longa permanência no govêrno do País.
Tanto êle encarnou o movimento social de
revolucionário, que a História, ao se
interromper, com a sua queda a queda da
ditadura, retomou, em seguida, o mesmo
curso para trazê-lo novamente à curul
governamental como a demonstrar que a
consciência cívica da nacionalidade ainda
não estava satisfeita com as obras sociais
já realizadas e que, de Getúlio Vargas;
ainda era justo esperar.
Sr. Presidente, democrata desde os
bancos acadêmicos, combatemos a ditadura.
Estivemos nas trincheiras das lutas
democráticas contra o regime de arbítrio.
Entretanto, na nossa formação trabalhista,
tantos foram os méritos e as virtudes tantas,
que presenciamos na contextura daquela
privilegiada alma política, que chegamos
a nos penitenciar de haver confundido,
à época do combate à ditadura, o ho-
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mem, o ditador, com a sua obra de
Govêrno.
Realmente, Sr. Presidente, foram
muitos e assinalados os serviços que
Getúlio Vargas prestou à esta nação,
contribuindo, decisivamente, para que nos
colocássemos na vanguarda de todos os
povos do Continente em defesa das
Classes Trabalhadoras, fundando o
Direito Social brasileiro e o seu Direito
Complementar, isto é, a Previdência
social Brasileira, dois institutos que têm
servido de paradigma a legisladores não
só das Américas mas de outras partes do
mundo.
Tivemos ocasião de, na França, ao
visitarmos os Sindicatos franceses,
conversar com es líderes trabalhadores
da grande pátria de Rousseau e verificar
que Getúlio Vargas não era ali um nome
esquecido e o Direito Social Brasileiro era
comumente citado nas assembléia
sindicais dequele país segundo me
relatavam
Por conseguinte, Sr. Presidente, é
justa a homenagem que o Senado da
República
presta,
através
dos
representantes de partidos. como já o fêz
o do partido Social Democrático e agora a
representação do Movimento Trabalhista
Renovador, à memória do grande
brasileiro que se sacrificou pelo
trabalhador nacional. Em sua Cartatestamento, quando diz que o povo, de
quem foi escravo, jamais será escravo de
ninguém, adverte a consciência nacional
de que a obra soial, realizada deverá ser
continuada e jamais obstada.
Não desejo, Sr. Presidente, que as
minhas palavras de homenagem a Getúlio
Vargas se confinem a um panegírico de
caráter memorialista. Por êste motivo faço
a data coincidir com o fato mesmo da
evolução e da realidade da Previdência
Social brasileira, aproveitando esta
tribuna para fazer a minha crítica ao que
ocorre no seio de um dos mais
respeitáveis setores administrativos dêste
País, que são os Institutos de
Aposentadoria e Pensões.
Sr. Presidente, se é verdade que os
mortos presenciam o que fazemos de sua
obra, deve Getúlio Vargas estar
estarrecido a uma hora destas, ao
verificar como a previdência Social
brasileira, desbaratada, desarticulada e
desamparada,
está
entregue
a
administradores,
na
maior
parte,
incapazes de exercê-la. Os seus
regulamentos, subvertidos pela influência
da politicalha e dos homens que em nome
do Govêrno procuram atingir o patrimônio
institucional desses organismos, através
de interferências insólitas diante da
própria Lei Orgânica da Previdência
Social, que procura acautelar os Institutos
contra a nocivididede de tais injunções
governamentais.
Diz Sr. Presidente, o art. 1c da Lei nº
3.807 de 12 de agôsto de 1960, que
dispõe sôbre previdência social:
"A previdência social organizada na
forma desta Lei tem por fim assegurar aos
seus
beneficiários
os
meios
indispensáveis de manutenção por motivo
de idade avançada, incapacidade, tempo
de serviço pleno ou morte daqueles de
quem dependem econômicamente bem
como prestacão de serviço que visem
proteção de sua saúde e concorram para
seu bem estar".
Sr. Presidente, não está sendo
cumprida, entretanto, com seriedade a lei
orgânica e vemos a previdência social
brasileira, nos seus mais respeitáveis
órgãos, atingida pela cupidez de quantos
a governam e desgovernem em prejuízo
do segurado, que contribui com sacrifício
para seus órgãos de classe. Há
reconhecer que várias das Juntas
Governativas, dos chamados Conselhos
dêsses Institutos, estão agindo com
estridente desfaçatez e irresponsabilidade
através de concessões incompreensíveis
e de atos administrativos que visam a
conceder benefício injustificáveis a cer-
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to grupo de postulantes, que tem o
privilégio de gozar do favor político.
É fazendo críticas à realidade
atual das obras institucionais de
Getúlio Vargas, críticas construtivas e
vigilantes
para
que
elas
não
depereçam ou retornem o ritmo de
moralidade e de utilidade que tinham,
ao ser criadas, que presto minha
homenagem ao grande morto, e assim,
Senhor Presidente, passo a fazer desta
tribuna um apêlo ao Sr. Ministro do
Trabalho, com vistas ao Departamento
Nacional de Previdência Social, no
sentido de que interfira ou intervenha
na Administração do I.A.P.C., tendo em
vista o comentário ou denúncia que
vou oferecer.
Tenho em mãos uma fôlha do
boletim oficial, daquele Instituto, em a
qual se lê:
Promoção da SPP (DP) – "A licença
especial é um dos direitos do
funcionário, previstos no artigo 116, da
Lei 1.711, de 28.10 de 1952. Êsse
dispositivo legal está devidamente
regulamentado pelo Decreto nº 38.204
de 3.11 55. O servidor para fazer jus à
licença especial é preciso ter efetivo
exercício
dentro
do
decênio
correspondente, devendo a contagem de
tempo de serviço obedecer às normas
legais estabelecidas. A Lei nº 3.615, de
12.8.59, dispõe em seu art. 1º: "Os
servidores públicos civis contarão, para
todos os efeitos, o tempo de serviço
ativo prestado nas fôrças armadas,
quando para êle convocado". O fato
dêste diploma legal autorizar a
contagem de tempo de serviço referido
para todos os efeitos, não quer dizer
com isto, que possa ser aproveitado
para efeito de licença especial quando
haja interrupção entre o exercício, de
uma atividade e outra, prestado
pelo servidor. Conforme esclarecem os
autos, houve interrupção ente o
período em que o requerente serviu ao
Exército Nacional e a data de
ingresso como servidor dêste Instituto,
consequentemente, êsse tempo de
serviço não pode ser aproveitado para
efeito de licença especial. Nestas
condições, data-venia discordamos do
parecer de fls. 9 da douta procuradoria
Geral, entendendo, assim, que a
pretensão do requerente não merece
acolhida face aos dispositivos legais
citados, disciplinadores da espécie".
O caso é o seguinte: um ProcuradorChefe do I.A.P.C., ao que parece chefe
da Seção Jurídica, de Consultas, afastase da chefia para que o substitua um
funcionário da sua confiança a fim de
emitir parecer sôbre requerimento em que
êle pleiteia, sui juris, seu próprio direito,
concessão de licença especial, isto é,
licença prêmio, sob a alegação de estar
amparado pela lei que outorga tempo
dobrado
aos
servidores
públicos
convocados durante a guerra. E,
somando o tempo de suas atividades
outras com êsse período de convocação,
entendeu o jurista do I.A.P.C. que fazia
jus à licença, mesmo tendo-se verificado
interrupção entre os dois períodos de
serviços prestados.
Pensava o jurista postulante que o
Presidente
da
Autarquia
deveria
conceder-lhe o favor legal. Mas, quem
deveria pronunciar-se sôbre o mérito
dessa licença? O próprio Departamento
Jurídico do I.A.P.C., órgão competente
para fazê-lo. Eis que se afasta, como
acima dissemos, o Chefe da Seção, para
que seu substituto automático emita,
parecer
favorável
à
concessão
flagrantemente ilegal.
Como se isso não bastasse, o
proscesso vai à homologação do
Procurador Geral do I.A.P.C., procuradorchefe, aquêle que é consultado pela
Presidência do Instituto em tôdas as
questões jurídicas, ou de dúvida jurídica,
e é S. Sa. quem homologa o parecer
do seu colega, concedendo o plei-

teado. Todavia, o Diretor de Serviços
Gerais do I.A.P.C., com atribuições de
julgar o requerimento, exara o luminoso
despacho que acabei de ler para o
Senado, em que S. Sa. sem funcionar
como jurista – não sei se S. Sa. é também
advogado – apenas vem dizer à
Procuradoria Geral do Instituto que deixa
de deferir o pedido por falta de amparo
legal.
Ora, Sr. Presidente de duas uma ou
o I.A.P.C. já perdeu o senso da
juridicidade na concessão dos benefícios
que lhe impede outorgar, ou então isto
aconteceu sòmente agora e a atual
procuradoria geral do instituto precisa ser
reformada e alguns dos seus chefes
substuídos,
na
salvaguarda
da
moralidade jurídica da Instituição. Perdeu
a autoridade moral – com o citado
despacho homologatório, o Procurador
Geral do I.A.P.C. não tem mais crédito
funcional para dizer da juridicidade de
qualquer processo que tramitar pela sua
Procuradoria.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Gastaria de saber quem é o atual
Procurador de I.A.P.C.
O SR. PAULO FENDER: – Eu não
gostaria de pronunciar nomes desta
tribuna, mas para atender a V. Exa. direi
que o estranhe bacharel se chama
Reynaldo Leonel de Rezende Alvim.
O SR JEFFERSON DE AGUIAR: –
Fiz a pergunta porque o antecessor dêsse
ilustre procurador. Dr alamiro Buzs de
Barros foi meu colega de turma na
Faculdade de Direito da Universidade do
Brasil. Diplomamo-nos eml1936. Guardo
de S. Sa. a melhor Impressão, e posso
assegurar a V. Exa. que demonstrou
capacidade e ilibada conduta, em todos
os postos que exerceu. V. Exa. no
entanto. Esclareceu não se tratar dêsse
meu antigo colega.
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado
ao Senador Jefferson de Aguiar.
Agradeço a S. Exa. porque, por
coincidência, sou tambem admirador do
Dr. Alamiro Buys de Barros, grande nome
naquela instituição de previdência social
como o é e o são muitos outros juristas
que ali mourejam no trabalho sem alarde,
como Albenatar Neto e outros, mas o que
é fora de dúvida, Sr. Presidente é que o
próprio boletim interno do I.A.P.C.,
trazendo êste fato ao conhecimento do
funcionalismo da casa e agora por meu
intermédio, ao conhecimento público,
declara,
inapelavelmente,
a
incompetência ou a má fé do Procurador
Geral da Instituição.
Não é possível que fique à mercê de
tais descalabros aquele Instituto, quando
sabemos que as juntas atuais de
administração
dessas
autarquias,
constituídas,
com
exceção
do
representante do Govêrno e às vezes
sem, exceção dêle, de representantes de
operários e de patrões que não estão
afeitos
ao
trato
dos
problemas
administrativos, carecem da prática
necessária para bem administrar e hão de
louvar-se, a todo instante nos Serviços
Jurídicos exitentes.
É a denúncia que trago, fazendo
questão de nela encontrar um exemplo
para o que está ocorrendo em tôda a
Previdência Social Brasileira e a ameaça
em que se constitui para milhares de
órgãos e viúvas que vivem das pensões
dessas Instituições previdenciárias, cujo
patrimônio
está
evidentemente,
ameaçado, cuja ordem juridica já se está
desmoronando, ao que se vê, e cujo
futuro é agora de dúvida, que será o mais
sombrio, se isto continuar.
Portanto, Sr. Presidente, faço o meu
apêlo ao Ministro do Trabalho e ao
Departamento Necional de Previdência Social,
no sentido de que intervenham, com urgência,
na Procuradoria Geral do I.A.P.C., ali resta-
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belecendo a ordem juridica, para que a
obra imortal de Getúlio Vargas a
Previdência Social Brasileira – não seja
assim destruída, e – o que é pior – entre
aplausos injustificáveis de uma turbamulta
demagógica aos que dela se apossam,
sendo êste apêlo e esta denúncia a maior
homenagem que poderia prestar ao
grande morto, por motivo da celebração
de sua efeméride genetlíaca, a 19 do
corrente. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Guido Mondin.
Enquanto discursava o Sr. Paulo
Fender, o Sr. Gilberto Marinho deixa a
Presidência, assumindo-a o Sr. Guido
Mondin, e, posteriormente, os Senhores
Rui Palmeira e Gilberto Marinho.
O SR. GUIDO MONDIN (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente, li
num jornal desta Capital, a Capital do
Século, a Cidade-Céu, Capital da
Esperança, que crianças desmaiam em
plena aula e a causa é a subnutrição.
Também, recebi, apêlos de componentes
de Círculos de Pais e Mestres que, me
perguntavam, angustiados, por que
funcionam mal, em Brasília, os serviços
da Campanha Nacional da Merenda
Escolar. Procure saber e o mais que colhi
é que a Campanha Nacional de Merenda
Escolar funciona aqui, em convênio com a
Fundação Educacional de Brasília.
Concluo, então, que é a Fundação pela
aplicação do plano nesta cidade. Mas
continuo sem saber porque não estão
sendo as escolas supridas dos elementos
necessários à preparação da merenda
destinada aos desnutridos escolares.
Voto verdadeiro culto à sublimidade
da Campanha, mas algo está errado.
Uma criança que desmaia de fome
em aula, é um libelo, vergasta a nossa
consciência, açoita o Govêrno, chicoteia o
Parlamento, desafia a Nação.
tenho assistido a algumas reuniões
dos dirigentes da Campanha Nacional de
Merenda Escolar e conservo a impressão
do desprendimento, da abnegação, da
humanidade que notei entre os que levam
avante essa obra redentora. Mas algo
está errado e em Brasília há um foco a
debelar.
A Campanha Nacional de Merenda
Escolar surgiu para racionalizar os
programas de merenda existentes no
país, estendê-los ás localidades mais
carentes de recursos, a fim de melhorar
as técnicas de nutrição do escolar,
através de amplo movimento de
educação alimentar. Sua instituição, em
1955, no Ministério da Educação e
Cultura,
obedeceu
a
um
plano
préviamente estabelecido, resultante dos
estudos levados a efeito por uma equipe
de técnicos em diferentes pontos do
território brasileiro.
Detendo-se
particularmente
no
exame dos escolares pertencentes aos
estabelecimentos de nível primário, os
inquéritos, orientados por médicosnutrólogos, revelaram que a subnutrição
entre as crianças existe de forma
generalizada em todo o país, não sendo
estigma desta ou daquela área. Ela varia
epenas de uma região para outra, quanto
à intensidade de suas manifestações. Na
Zona rural, mais que nas grandes cidades
industriais, o quadro desnutridos se
afigura com indices alarmantes, refletindo
os efeitos que a alimentação inadequada
produz sôbre a saúde dos jovens,
impedindo-lhes de atingirem os níveis
normais
de
crescimento
e
de
desenvolvimento
físico-mental.
Com
efeito, ficou positivado que, em cada 10
alunos, 2 chegavam à escola em jejum, 3
bebiam sómente café, 4 ingeriam café
com pão e um tomava café com leite, pão
e manteiga.
Exemplos como este, explicaram as
razões pelas quais grande percentagem
de escolares era desatento e mostrava
sono durante as aulas, fatigava-se
com
facilidade,
oferecia
pouca
resistência às enfermidades e não re-
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tinha normalmente as lições. Finalmente os
inquéritos confirmaram que o índice de
freqüência nas escolas que serviam
merenda era de fato mais elevado que nas
escolas onde faltava a pequena refeição.
Acrecento ainda dois exemplos que se
tornaram constatação trágicamente clássica
dos que particularmente clássifica dos que
particularmente estão, pelo coração e pela
ação, integrado, pelo coração e pela ação,
integrados nesta campanha. Um é aquêle do
escolar que esconde parte da merenda, para
levá-la ao irmãozinho faminto que ficou
em casa. Outro é o das crianças que
emagrecem durante as férias escolares,
porque durante êsse período, em casa, não
lhe dão o mesmo alimento.
Recolhi, hoje, Sr. Presidente, de um
recorte, mais dados dolorosos sôbre esta
situação. Estes nos vêm da Guanabara e
é um levantamento feito pela própria
Campanha Nacional de Merenda Escolar.
Diz o noticiário:
" – Uma pesquisa realizada pela
Campanha Nacional de Merenda Escolar,
em crianças de classe média morados da
Glória e do Catete, revelou que 62%
sofria de anemia, 35% passavam abaixo
da
média
e
84%
apresentavam
deficiência de ferro e cálcio.
O mesmo levantamento, analisando
crianças da classe pobre dos morros de
Catumbi e Laranjeiras, revelou 82% de
casos de anemia, 42% de pêso abaixo do
normal e 93% com insuficiência de ferro e
cálcio".
A Campanha Nacional da Merenda
Escolar, atônita, mas decidida, ao aperceberse da extensão do problema, idealizou um
plano de emergência, que vem executando.
Para cumprir a primeira etapa desta
operação,
procurou
selecionar
os
beneficiários dentro de uma escala de
prioridade, levando em conta a situação
econômico-social, as condições ecológicas e
os aspectos culturais de cada grupamento
humano. O Norte e o Nordeste do país,
pelas suas acentuadas características de
subdesenvolvimento mereceram desde logo
especial atenção da Campanha.
A Campanha Nacional de Merenda
Escolar vem recebendo valiosa colaboração
do Fundo de Proteção à Infância das Nações
Unidas, que fornece leite em pó desnatado,
em quantidade suficiente, segundo os dados
que tenho, possivelmente alterados, para
atender 360 mil escolares e pré-escolares
nas áres onde a incidência de subnutrido é
observada
com
maior
intensidade.
Igualmente, o govêrno norte-americano, vem
transferido ao govêrno brasileiro, a preços
razoaveis, parte dos seus excedentes de
leite em pó que serve para abastecer outras
regiões que não as abrangidas pelo FISI.
Governos Estaduais, municipais, caixas
excolares etc., colaboram nesta cruzada de
tarita grandeza humana.
Mas, a população escolar brasileira
de nível primário será superior a 8
milhões. Por esta cifra se há de deduzir
que não é fácil se há de deduzir que não
é fácil a tarefa da Campanha. Pelos
dados que colhi, o Orçamento da
República, de 1955 a 1959, consignou
para a Campanha, respectivamente, as
verbas de 10, 10, 45, 150 e 200 milhões
de cruzeiros. Para o corrente ano, dispõe
a Campanha de 450 milhões de cruzeiros.
Parece muito? Pois calculemos e
teremos, para cada criança, para um ano,
a verba de Cr$ 56,25.
O tema, Senhor Presidente, merece
muitas intervenções deste plenário.
Fiquemos, por ora, com êste dados e
voltemos-nos para Brasília.
Brasília tem um propósito ou a sina
de ser exemplo em tudo para o resto do
país. No plano educacional, pretende
esprair experiência o métodos, mas não
partamos de uma negligência; a de
dissociar educação de saúde. Há 22
anos, o então Secretário da Saúde dos
Estados Unidos, Thomas Parran, advertia
que é um desperdício de tempo e dinheiro
tentar educar crianças subnutridas.
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Segundo os nutrólogos brasileiros, o
desperdício, no caso do Brasil, se reflete
no fato de que, em cada dez brasileiro
matriculados na primeira série do curso
primário, apenas um chega ao 4º ano, e a
desnutrição é apontada como principal
causa dessa situação que afeta 45%
da população, índice referente ao
contigente de crianças em idade escalar
no País.
Pois, em Brasília, há muita fome,
dentro e fora das escolas.
E na Capital da República, esta
estranha Capital, Capital do Século,
Cidade-Céu, Capital da Esperança, onde
as reuniões elegantes se sucedem para
que espaireçam dos seus tédios os que
não se apercebem da angústia que nos
cerca, – nesta Cidade de discutível
grandezas, crianças desmaiam de fome
nas escolas!
E porque não compreendo que uma
criança, a mais sagrada flor do universo,
sofre por nossa incúria; porque não
compreendo nenhuma impassividade
diante do apêlo de inocentes desnutridos,
peço aos responsáveis pelo que ocorre
aqui, diante dos nossos olhos, que não
demorem um só minuto na solução do
que cumpre fazer em relação à Merenda
Escolar.
Nossas vozes, senhor Presidente,
raro transpõem as paredes desta Casa,
ou diluem-se na síntese das divulgações.
E por isto lembro com melancolia, uma
velha canção de Francisco Alves, o
eresteiro morto, quando clamava, em
seus versos, "olhai as crianças do nosso
Brasil!". (Muito bem! Muito bem!).
(Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
(Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Padre Calazans.
O SR. PADRE CALAZANS (não foi
revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, nobres Srs. Senadores,
nestes últimos dias, tôda, a imprensa do
Brasil e, acredito, do mundo, estêve
preocupada com um dos aspectos de
maior ignomínia para o nosso século – a
venda de Criaturas humanas.
"O Globo" de hoje, comentando a
venda dos prisioneiros de Cuba, cita
artigo de um jornal de Nova Iorque e diz o
seguinte: (Lendo):
O QUE RESTA À VENDA
Enquanto isso, em Nova Iorque, o
"New York Herald Tribune" publicou,
ontem, um editorial intitulado (O Pirata do
Castelo do Príncipe", em que diz que o
mundo pode ver a degradação final do
comunismo no espetáculo do resgate dos
prisioneiros da invasão de Cuba.
Acrescenta o editorial: (As prisões de
Castro estão repletas de milhares de
prisioneiros, que ainda não foram postos
à venda, mas Castro não vacilaria em
fazê-lo, pois está ficando sem artigos
essenciais para trocá-las por armas. Os
três anos de seu regime tornaram de tal
forma anêmica a economia da Ilha, que já
não sobra muito para vender; com
exceção de seres humanos".
Senhor Presidente, Srs. Senadores,
é impressionante que, com o mundo
cheio de universidades, com todos os
esforços para o aperfeiçoamento da
cultura humana, com todos os congressos
na defesa dos direitos do homem, com a
Proclamação da ONU sôbre êsses
direitos, depois de vinte séculos de
cristianismo,
assistamos
a
êsse
espetáculo de recúo a tempo dos
bárbaros.
Aquêles que tentaram invadir a
ilha para levar a liberdade ao nome de
Deus,
vencidos
naquela
batalha,
tornaram-se prisioneiros e hoje pesa
sôbre êles, ou a sentença de morte, ou

o serem vendidos, Senhor Presidente,
como se vendem porcos, como se
vendem bois.
E' impressionante que fatos dessa
natureza ocorram nesta hora, quando se
fala em desarmamento, quando se
reúnem Chanceleres de tantas Nações,
uns defendendo aquêle princípio de
neutralidade, que é sempre uma atitude
estúpida e ao arrepio da razão de
qualquer ser que tenha um mínimo de
formação moral, pois, como dizia Ruy
Barbosa, não ha neutralidade entre a
justiça e a injustiça, entre a mentira e a
verdade, entre o crime e a virtude.
Impressionante
principalmente,
Senhor Presidente, é que o nosso País,
em Punta del Este, com aquêle cuidado
na defesa de princípios de liberdade,
tenha se batido pela auto-determinação,
uma dessas palavras novas que vão
aparecendo, neologismos que não dizem
senão o que já se falava e que a palavra
independência traduz muito bem.
Com essa atitude fraca, frágil,
verdadeira forma de suicídio da
democracia, deixamos um pirata vizinho
oferecer ao mundo, todos os dias, êsses
espetáculos
deprimentes
que
não
correspondem ao estágio da civilização
do mundo. E êsses piratas de Cuba, para
vergonha nossa, ainda trazem ao colo a
maior condecoração do Brasil!
Cuba, hoje, Senhor Presidente, é um
mercado, uma feira, assemelha-se as
velhos currais do Conselho, onde preços
eram colocados sôbre criaturas humanas.
São êsses mesmos piratas que
falam contra o colonialismo, contra o
imperialismo. São êles que continuam
pregando a mesma mentira da terra de
Khrushchev, onde tantos hipócritas, –
hipócritas porque estão cansados de
saber que tudo isto é mentira, – cada dia
reforçam e tornam mais forte a ação dos
comunistas no mundo e a invasão dos
comunistas nas pátrias ainda livres.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS: – Com
todo o prazer.
O SR. FERNANDESTÁVORA: – A
felicidade dos vencidos, na invasão de
Cuba, foi certamente a necessidade de
dinheiro de Fidel Castro. Não tivesse êle
tanta necessidade de dinheiro, os
prisioneiros teriam sido levados ao
Paredon. Para felicidade dêles, ou por
infelicidade, ainda vivem mercê dessa
ganância de dinheiro que emolga o bruto
que hoje governa Cuba.é:
O SR. PADRE CALAZANS: – Tem
V. Exa. tôda a razão, Sr. Senador pelo
Ceará, mas é terrível o espetáculo o
dessas crituras serem vendidas como se
vendem porcos. E o mundo assiste a
êsse doloroso espetáculo. Poucas vozes
se levantam. Alguns apêlos, apenas, mais
nada.
Diz-se que precisa ser garantida a
auto-determinação de Cuba! Autodeterminação não é o direito que se
arroga um ditador, um tirano, de casar
liberdades, de oprimir um povo, de
destruir o direito, de esmagar tôdas
fórmulas de direito natural. Isso não é
auto-determinação, Sr. Presidente, é
crime! Não é preciso ser letrado, não é
preciso frequentar faculdades, não é
preciso pertencer ao Ministério das
Relações Exteriores para saber que isso
é crime. Qualquer pessoa humilde, sem
instrução, sabe que é crime!
Se auto-determinação é o direito de
um povo escolher seu chefe de regime
livremente por eleições, contanto que
êsse regime de govêrno não fira direito
natural, aí concordo Ferir direito natural
não é auto-determinação, e se fôssemos
defender essa tese, por que não garantir
auto-determinação
para
todos
os
assassinos e todos os Iadrões?
Sr. Presidente, há normas morais
que são tão elementares, que é
impressionante que no Século XX se te-
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nha chegado a essa estupidez humana
e se tente confundir as massas e o
povo. Mas o que mais nos envergonha e
mais nos compadece é essa extrema
estupidez democrática, sim estupidez
democrática, de defender mentiras
porque dias com eloqüência perante o
conselho dos povos, através de
formalismo jurídico semelhante ao que
imperou no mundo judeu quando se
levava Cristo ao patíbulo – é bom
recordar porque estamos às vésperas da
Semana Santa – em nome de uma
razão de Estado e se colocava sôbre a
cabeça de Barrabás uma corôa para
proclamar todo êsse formalismo jurídico
que Cristo nos dizia e que estava
expresso naquela fórmula da palavra de
Deus. Aqueles que limpavam as bordas
das taças para beber o veneno, aqueles
que chamavam de Sepulcros Caiados,
por fora usavam tôdas essas expressões
altissonantes, mas por dentro, Sr.
Presidente, imperava a podridão, a
covardia, iníquas ambições, apêgo ao
posto e, mais de que tudo isso, a
desgraçada vaidade humana êsse
conceito do espírito que faz com que os
homens se acovardem perante a
Verdade e a Justiça.
A história que aprendemos na
infância foi a que nos ofereceram os
gregos e os romanos, capítulos épicos de
homens que morriam, quer em idade
avançada, quer na juventude, para dar
testemunho à Verdade e à Justiça!
Hoje, Sr. Presidente, os homens que
assumem postos de responsabilidade e
nas nações acovardam-se, – acovardamse para defender um assento, uma
poltrona e a glória de ser Ministro; mas
não têm coragem de o colocar na sua fala
e nos seus empreendimentos o que
aprenderam nos bancos da escola em
defesa do Direito, da Verdade e da
Justiça!
Cada vez me convenço mais da feliz
expressão de um grande escritor:
"Entre os mártires, o maior é sempre
aquêle que foi capaz de morrer pela
Verdade, de morrer pela Justiça".
E entre os príncipes, Sr. Presidente,
e maior é aquele capaz de penar,
governar e morrer pela Verdade e pela
Justiça.
Estamos chegando à época de
repetir ao mundo o que dizia La Fontaine:
"Temos apenas de saudar togas"!
Saudar togas, Sr. Presidente,
porque
estão
esvaziados
os
pensamentos, vazios de todo o
pensamento de Verdade e de Justiça.
É um caminho longo, que vem de
Augusto e Seipião, que vem de Cícero,
formando gerações e incutindo-lhes
êsses espirito de Verdada e de Justiça.
E a Amércia, Senhor Presidente assistiu
a essa deprimente feira humana, onde
as crituras filhas de Deus, cometem o
terrível "Crime" de amar a Liberdade, de
querer continuar servindo e amando
Deus, de querer escolher um govêrno
para si.
Agora, há um pirata que substitui
outro pirata! Um ladrão que substitui outro
ladrão, um tirano que substitui outro tirano
e onde um tirano passado é acusado e o
tirano que o sucede, o moderno, é
proclamado rei!
Isto faz-me lembrar uma página
sóbre o bom ladrão, que o Padre Vieira
deu para seus irmãos e que diz:
"Um dia, um filósofo romano que viu
passar, pelas ruas de Roma, um pequeno
ladrão prêso, e quem o conduzia, debaixo
da vara, era um ladrão grande,
importante. E êle disse: "Parai, ó,
homens, e vêde êsse espetáculo" um
ladrão grande leva para o cárcere um
ladrão pequeno"!
É o que se está fazendo nesta falsa
Democracia, Democracia de eunucos,
Democracia de ambiciosos e de vaidosos,
que pensam, que Democracia é o seu
retrato nas manchetes das revis-

Sexta-feira 13
tas e jornais internacionais, enquanto
seus irmãos morrem e são levados ao
cadafalso.
A América, Sr. presidente, retrocede
vinte séculos, revivendo a época das
perseguições de Nero. Mas ali menos
havia o Paganismo; o Cristianismo estava
ainda no início, no começo, não tinha
ungido o coração e a alma dos povos!
Hoje, com vinte séculos de Cristianismos,
o que percebemos, no fundo é medo e
vaidade; medo dos Comunistas, e o que é
mais doloroso, principalmente quando se
tem uma eleição pela frente e os políticos
precisam dessa carta vermelha (exibe)
para disputar com sucesso, nos pleitos
eleitorais, os votos dos Comunistas, como
se fôsse glorioso para alguém chegar a
uma posição, a um pôsto, pela fôrça dos
votos da traição, dos inimigos de Deus,
dos inimigos de tôdas as formas do direito
natural e da dignidade humana!
Aí está Fidel Castro, ai está o Senhor
"Che" Guevara, o condecorado com a
"Ordem do Cruzeiro do Sul" para
ignomínia desta Nação.
Ai estão, Sr. Presidente, êsses donos
de mercado humano. Os mesmos que
falam, como neste País na defesa das
Nações africanas, na auto-determinação de
Cuba, não têm coragem de se bater para
que Berlim, parte da Alemanha, volte à sua
própria estrutura e que a liberdade reine
nas Nações satélites, escravas da
rouquidão de Khruchtchev, e de sua forma
jurídica de liberdade.
Essas criaturas, êsses filhos de
Deus, atirados a êsse mercado, a essa
feira humana, sabem qual o preço que o
comunismo dêles exige. Mesmo de seus
aliados êsse preço impôsto é grande
como, por exemplo, a China que se viu
obrigada a desmontar muitas de suas
usinas de açúcar para cobrir a ajuda que
deu a Cuba.
Êsses prisioneiros, Sr. Presidente,
que não tem senão Deus, a verdade e a
justiça, dizem que ou irão para a morte
como os bois para o matadouro ou serão
vendidos como porcos, por algumas
moedas, como Cristo o foi por Judas.
Serão vendidos, serão trocados por essas
moedas que, como dizia Giovani Papini
na sua "A vida de Cristo" são o estrume
do Diabo, para obterem liberdade e para
que o comunismo continue.
Êles estão, hoje, em Cuba nesse
mercado, nossa feira, dizendo ao
Itamarati e a todos os representantes das
Nações americanas que se acovardaram
para satisfazer suas ambições e vaidade,
que cairá igualmente sôbre êles o destino
de serem vendidos pela traição de todos
os judas, para pagarem os pecados
políticos, os pecados da Patría, que não
se pagam na eternidade mas no tempo,
porque as Pátrias são temporárias.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite
Vossa Execelência um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS: – Com
muita honra.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Estou
de pleno acôrdo com as palavras que
Vossa Excelência pronuncia e acredito
sejam as de todos os brasileiros que
ainda tenham um pouco de sentimento,
um pouco de vergonha. No caso dos
prisioneiros de Cuba tem o Brasil uma
responsabilidade muito grande. A política
exterior do Brasil adotada pelo Itamarati
deu mão forte a Fidel Castro para o
julgamento dêsses prisioneiros. Se o
Itamarati tivesse adotado uma política
severa em Punta Del Este, acredito que
Fidel Castro não estaria vendendo os
prisioneiros da Praia Giron, como está
fazendo.
O SR. PADRE CALAZANS: –
Nobre
Senador
Afrânio
Lages,
agradeço o aparte com que me honra.
É uma vergonha diz bem V. Exa. para
nós brasileiros. Se o braço de Fidel
Castro e o de Che Guevara são fortes
e pesados, mais fortes e pesados tor-
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naram-se pela política exterior do
Itamarati, do Ministério de Relações
Exteriores do Brasil.
Hoje êles vão para a morte ou serão
vendidos,
enquanto
os
criminosos
ostentam no peito a Ordem do cruzeiro do
Sul!
Sr. Presidente, termino com as
palavras de Cristo no Evangelho: "Quem
tem ouvidos para ouvir ouça".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem)!
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos e deferidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 119, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeremos,
nos
têrmos
do
Regimento em vigor, sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde
as seguintes informações:
a) Se êsse Ministério já tomou as
providências
necessárias
para
o
cumprimento das leis ns. 3.780 e 3.967,
respectivamente, de 12 de julho de 1960
e 5 de outubro de 1961, com relação aos
servidores do Departamento Nacional de
Endemias Rurais – (DNERU) e da
Campanha Nacional de Tuberculose;
b) quando serão remetidos aos
órgãos competentes, para a devida
apreciação, os enquadramentos previstos
naqueles diplomas legais;
c) se êsse Ministério já determinou o
andamento de cêrca de 6.000 processos
de servidores do DNERU e relativos á
gratificação de risco de vida e que se
achavam paralisados por determinação
do Govêrno Jânio Quadros.
Sala das Sessões, em 12 de abril de
1962. – Afrânio Lages. – Rui Palmeira. –
Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO Nº 120, DE 1962
Requeremos,
nos
têrmos
do
Regimento em vigor, sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da
Agricultura, as seguintes informações:
a) se êsse Ministério tomou
conhecimento da suspensão em data de
23 de março último, das aulas da Escola
de Agronomia de Areias, no Estado de
Paraíba, determinada por uma greve de
estudantes;
b) quais os motivos que invocaram
os estudantes para a deflagração da
greve;
c) quais as providências tomadas por
êsse Ministério para o término da greve e
o reinício das aulas.
Sala das Sessões, em 12 de abril de
1962, – Afrânio Lages. – Rui Palmeira.
REQUERIMENTO Nº 121, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeremos sejam solicitada, nos
têrmos do Regimento em vigor à
Comissão do Vale do São Francisco, por
intermédio do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Conselho de Ministros, as
seguintes informações:
a) quais os motivos que levaram a
Comissão do Vale do São Francisco a fixar
remuneração diversa para os tratoristas e
motoristas que lhe prestam serviços,
situando os últimos em desigualdade
gritante com relação aos primeiros;
b) se vem sendo pago ao pessoaI da
Emprêsa Fluvial do Baixo São Francisco,
ora subordinado à Comissão o abono de
família a que tem direito.
c) se a Comissão já realizou as
tarefas necessárias para o cumprimento
das leis 3.780, 3.967, respectivamente de
12 de julho de 1960 e 5 de outubro de
1961;
d) quando será remetido aos órgãos
competentes para a devida apreciação
o
enquadramento
de
seus
ser-

vidores previsto naqueles diplomas legais.
Sala das Sessões, em 12.de abril de
1962.
REQUERIMENTO Nº 122, DE 1962
Senhor Presidente:
Em vista de não terem chegado até o
momento as informações solicitadas no
requerimento 427-61, de minha autoria,
encaminhado ao Instituto Brasileiro do
Café pelo Ofício desta Casa, número
657, de 17 de novembro de 1961,
requeiro, nos têrmos do Regimento, seja
reiterado aquele pedido transcrevendo-se
integralmente o requerimento nº 427-61,
novamente.
Sala das Sessões, 12 de abril de
1962. – Senador Nelson Maculan.
REQUERIMENTO Nº 123, DE 1962
Senhor Presidente:
Na forma do que dispõe o
Regimento Interno, requeiro seja
solicitado do Instituto Brasileiro do
Café o envio ai esta Casa de uma via
de tôdas as faturas pagas pelo IBC,
referentes à compra dos cafés da
safra, em curso, iniciada a 15 de
janeiro do corrente ano, a partir
daquela data e até que termine a
comercialização da safra.
Sala das Sessões, 12 de abril de
1962. – Senador Nelson Maculan.
REQUERIMENTO Nº 124, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma do Regimento,
sejam solicitadas do Instituto Brasileiro do
Café as seguintes informações:
1 – Se, para o Giro Ciclístico da Itália
e "Tour de France", foram entregues
4.000 sacas de café do entreposto de
Trieste;
2 – Se, inclusive, foram entregues
também 500 sacas de café de melhor
qualidade para o mesmo fim;
3 – Se foi autorizada a reexportação
do café de Trieste para outros mercados;
4 – Em caso afirmativo, quem
autorizou e quais os motivos que
determinaram essa autorização;
5 – Se a Gazeta dos Esportes, jornal
italiano, deu cobertura publicitária e
propagandística do café brasileiro, ou
simplesmente publicou um placar com o
resultado das etapas vencidas sob o titulo
"Troféu Café Brasil";
6 – Quais as vantagens oriundas
da propaganda eventualmente feita
por êsse meio, e datalhes dessas
vantagens;
7 – Quanto custou ao País, em
dólares, o café entregue para aquêles
fins, incluindo-se frete e armazenagem.
Sala das Sessões,
de abril de
1962. – Nelson Maculan, Senador.
REQUERIMENTO Nº 125, DE 1962
Senhor Presidente:
Na forma do que dispõe o Regimento
Interno, requeiro sejam solicitadas do
Instituto Brasileiro do Café as seguintes
informações:
1 – Quantos funcionários existem
atualmente nos escritórios do Instituto, no
Exterior?
2 – Relação nominal indicando
funções e lotação.
3 – Quais os salários que percebem,
inclusive, se fôr o caso, gratificações
adicionais, e quaisquer outras vantagens,
nominalmente.
Sala das Sessões, 12 de abril de
1962. – Senador Nelson Maculan.
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citadas do Instituto Brasileiro do Café as
seguintes informações:
1 – Qual a firma a que foi entregue o
serviço de pintura do café (para
desnaturação)?
2 – Relação dos lotes de café
entregues a essa firma para execução
daquele serviço, com as quantidades de
sacadas e pêso respectivo.
3 – Qual a quebra de pêso verificada
na devolução do café desnaturado por
esse processo?
4 – Custo da operação.
5 – Quais as razões que
determinaram à Diretoria do IBC fazer
transportar o café do pôrto de Paranaguá
ao do Rio de Janeiro, a fim de ser
desnaturado nessa última cidade e
distribuído nos mercados internos?
Sala das Sessões, 12 de abril de
1962. – Senador Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
Ordem do Dia.
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961
(nº 93, de 1959, na Casa de Origem) que
cria Juntas de Conciliação e Julgamento
na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá
outras providências – em regime de
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra c
do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado
na sessão de 21 de março – tendo
Pareceres:
Da Comissão de Constituição e
Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
Da Comissão de Legislação Social
(nº 58, de 1962), favorável;
Da Comissão de Serviço Público;
1º – oral (proferido na sessão de 27
de março) pela audiência do Tribunal
Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com
as emendas que oferece, sob número 1 a
3 – CSPC;
Da Comissão de Finanças:
1º – oral proferido na sessão de
27de março). Pela impossibilidade de se
pronunciar a Comissão antes da
diligência solicitada pela Comissão de
Serviço Público Cívil.
2º – oral (proferido na sessão de 31
de março), favorável ao projeto e às
emendas.
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 29
Srs. Senadores. Não há, portanto,
quorum para votação. A apreciação da
matéria fica adiada para a próxima
sessão.
Discussão suplementar (Regimento
art. 275-A) do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1957
(nº 399-D, de 1955 na Casa de origem)
que regula o exercício do Magistério da
Marinha, tendo: Parecer nº68, de 1962,
da Comissão de Redação, oferecendo
redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º
Secretário procederá à leitura de
Emendas apresentadas ao Substitutivo.
São lidas e apoiadas as seguintes:
EMENDAS
EMENDA Nº 1
Ao art. 2º e ao art. 9º
Onde se lê: ..."Diretoria do Pessoal,
através do Departamento de Instrução"...
Leia-se: ..."Diretoria do Pessoal,
atraves do seu Departamento de
Instrução".

REQUERIMENTO Nº 126, DE 1962

Justificação

Senhor Presidente:
Na forma do que dispõe o
Regimento Interno, requeiro sejam soli-

Visa, a presente emenda, a
melhor definir que o Departamento de
Instrução, a que se referem os disposi-
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tivos, é o Departamento de Instrução da
Diretoria do Pessoal.
Sala das Sessões 12 de Abril de 1962 –
Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 2
Ao parágrafo único do art. 6º:
Onde se lê:
"Parágrafo único – As turmas não
poderão ter efetivo superior a 40 (quarenta)
alunos".
Leia-se:
"Parágrafo único – efetivo-base das
turmas será de 40 (quarenta) alunos.
Justificação
O texto do parágrafo data vênia, a idéia
do parágrafo do substitutivo, aprovado pelas
Comissões e pelo Plenário, que era a de ligar
a fixação do número de professôres ao
efetivo matéria que pertence ao domínio da
Pedagogia e que, salvo melhor juízo, não
deve constar do texto da lei.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962.
– Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 3
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vos de acôrdo com o número de disciplinas
teóricas que constituem os curriculos de cada
estabelecimento, como indicado no § 1º do
artigo 5º, atendidos os limites previstos nesta
emenda e obedecidas as disposições do
parágrafo único do artigo 6º e as do § 1º do
artigo 7, à saber:
"Art. 6º...
Parágrafo único As turmas não poderão
ter efetivo superior a 40 (quarenta) alunos.
Art. 7º...
§ 1º Quando o número de horas de
aulas semanais, exigido pelas disciplinas a
lecionar, exceder dezoito, no ensino de grau
superior a 24 (vinte e quatro) no de grau
médio, haverá tantos professores, além de 2
(dois), quantos necessários para que não
sejam excedidos os limites estabelecidos no
§ 1º do artigo 28.
Art. 28º...
§ 1º Para os professores e instrutares
são estabelecidos os seguintes limites
semanais de horas de aulas: no ensino
superior, 9 (nove); no médio, 12 (doze); no
elementar, 15 (quinze).
Sala das Sessões; 12 de abril de 1962.
– Jefferson de Aguiar.
Ao art. 8º
Acrescente- se, in fine: "da Marinha".

EMENDA Nº 10

Ao art. 15.
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação,
mantende-se as alíneas e o parágrafo único:
"Art. 15. Observado o disposto na Lei
de Inatividade dos Militares ou no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União,
o professor efetivo poderá ser afastado
do serviço no magistério da Marinha e
pôsto em disponibilidade, reformado ou
aposentado".

Acrescente-se um § 1º ao art. 34;
"§ 1º O aproveitamento do professor em
disponibilidade, em estabelecimento cutro
que aquêle a cujo efetivo pertencia, só
poderá
ser
determinado
mediante
assentimento do interessado e desde que
consulte
os
interêsses
do
ensino",
transformando-se o seu parágrafo único em §
2º, com a seguinte redação:
"§ 2º Quando não ocorrer qualquer das
hipóteses previstas neste artigo e no § 1º, o
professor em disponibilidade remunerada
permanecerá nessa situação até ser
reformado ou aposentado".

Justificação
O vencido, estabelecendo, no parágrafo
único do art. 4º e no art. 11, alínea "c" que os
professares
efetivos
poderão
ser,
indistintamente, civis ou militares, não cogitou
dêsse particular no art. 15, de cujo texto se
infere que os professôres civis efetivos
estariam sujeitos às disposições da Lei de
Inatividade dos Militares. Tal sujeição
contraria expressamente o art. 27 do vencido,
pelo que apresentamos, para sanar a falha
existente, a presente emenda.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962 –
Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 8

Ao art. 7º.
Dê-se ao artigo 7º a seguinte redação,
mantendo-se os parágrafos ao mesmo
oferecidos:
"Art. 7º O número de professores
efetivos dos estabelecimentos de ensino
superior e médio será fixado por Decreto, de
acôrdo com o número de disciplinas teóricas
que constituem os currículos de cada
estabelecimento, previstas na forma indicada
no § 1º do art. 5º desta Lei, obedecidas as
disposições do Parágrafo único do artigo 6º e
as do § 1º dêste artigo, e respeitados os
limites de sessenta e cinco (65) professores
de ensino superior e cento e setenta (170) do
ensino médio.
Justificação
A redação do vencido, além de se referir
ao inexistente Quadro de Professoras da
Marinha, fixa rígidamente as disciplinas a
serem lecionadas nos estabelecimentos de
ensino superior e médio da Marinha, bem
como o número de professores efetivos
dessas disciplinas.
Data vênia, essa fixação não levou em
conta, entre outras, as seguintes matérias
lecionadas na Escola Naval e no Colégio
Naval:
Álgebra,
Análise
Matemática,
Complementos de Álgebra e Introdução ao
Cálculo Diferencial e Integral, Contabilidade,
Desenho Técnico, Estatística, Filosofia,
Física, Francês, Geogràfia Econômica,
Geografia Geral e do Brasil, Geometria
Elementar, História Geral e do Brasil,
Merceologia, Trigonometria.
Acresce que o vencido fez constar
(artigo 3º) que se compreende, para os
efeitos da lei, por estabelecimento de ensino,
os Centros de Instrução da Marinha, os
Cursos de Formação Industrial ou Técnico
Profissional, de Especialização de Oficiais,
praças e artifices, da ativa ou da reserva, e
Colégio Naval, a Escola Naval e a Escola
de Guerra Naval, estabelecimentos esses
onde
são
ministrados
conhecimentos
correspondentes aos graus superior e
médio.
Nessa variada gama de Escolas e
Cursos, os currículos têm de acompanhar a
evolução técnica do país e as turmas de
alunos são suscetíveis de continuados
acréscimos, fruto das necessidades da
Marinha.
Há disciplinas, como a Geometria
analítica, o Desenho, o Inglês, a Física, o
Português e a Química, que são lecionadas
em
níveis
diversos,
exigindo
o
aproveitamento de professores dos níveis
correspondentes, uns nas escolas de grau
superior e outros nas de grau médio.
Nestas
condições,
entendemos
ser mais conveniente dispôr a distribuição
das
disciplinas,
ministradas
nos
diversos estabelecimentos da Marinha,
de
conformidade
com
o
esquema
consagrado
tradicionalmente,
isto
é
fixando-se o número de professores efeti-

Justificação
Visa a presente emenda a melhor definir
que a repartição, através da qual será ouvida
a Diretoria do Pessoal, é a Secretaria Geral
da Marinha, órgão da alta Administração
Naval incumbido dos assuntos relativos ao
pessoal civil da Marinha.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962:
– Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 5
Onde se lê:
"d) Além de uma prova escrita e uma
didática, oral e pública, o candidato será
obrigado à defesa pública de monografia que
revele conhecimentos atualizados sôbre a
disciplina a lecionar".
Leia-se:
"d) O candidato será submetido a uma
prova escrita e a uma prova didática, oral e
pública, nas quais deverá revelar conhecimentos
atualizados sôbre a disciplina a lecionar".
Justificação
A defesa pública de monografia assegura,
implicitamente, ao candidato aprovado e
classificado, o título de "catedrático", o que foge
ao espírito do substitutivo, como se infere do
artigo 4º do "vencido".
O concurso de títulos e de provas a ser
prestado, de acôrdo com o mandamento
constitucional, não sofrerá abalo em sua
estrutura legal se as provas a que serão
submetidos os candidatos se limitarem às
previstas na presente emenda, isto é, a prova
escrita e a prova didática, oral e publica.
A supressão da defesa de tese
implicará em se conferir maior valor relativo à
eficiência
na
transmissão
dos
conhecimentos, obedecida a moderna
técnica de ensino, sem prejuízo do
ponderável e justo valor atribuido aos
conhecimentos atualizados do candidato, a
serèm aferidos nas provas citadas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962.
– Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 6
Suprima-se a alínea "f" do art. 12.
Justificação
O art. 12 cogita das condições a que
devem satisfazer os professores em
comissão, os quais, de conformidade com o
Parágrafo único do artigo 4º e com a alínea
"a" do próprio artigo 12, são Oficiais da
Marinha de Guerra.
Parece, assim, impertinente exigir, de
oficiais da Marinha de Guerra, que provem
possuir idoneidade moral, perante a própria
corporação a que pertencem, mediante
atestado policial ou de autoridade Judiciária.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962.
– Jefferson de Aguiar.
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EMENDA Nº 7

Dê-se, ao art. 19 do vencido, a seguinte
redação:
"Art. 19. O Oficial, quando nomeado
professor efetivo, será transferido para a
reserva remunerada no pôsto imediatamente
superior ao que tiver na ativa, passando a
figurar no Almanaque do Ministério da
Marinha e no Boletim Mensal dos Corpos e
Quadros da Armada em lista à parte,
independentemente do cargo e quadro a que
pertencia na ativa.
Parágrafo único. Não poderá haver
transferência em pasto superior ao de
Capitão-de-Mar-e-Guerra"
Justificação
Procura-se,
com
esta
emenda,
restabelecer dispositivo do Substitutivo.
A Comissão de Educação, ao opinar
sôbre a supressão da parte final do art. 24 do
substitutivo, proposta pela Emenda nº 7
(CCJ), e que implicava na transferência para
a reserva remunerada no mesmo pôsto,
disse, textualmente, que "a emenda da douta
Comissão de Constituição e Justiça
provocará incontestável desistímulo aos
Oficiais que exerçam o magistério da
Marinha".
Isto porque a lei vigente já concede
êsse benefício e há que estimular oficiais
que,
para
exercerem
o
magistério,
deverão estar impedidos do acesso ao
almirantado, pôsto incompativel com êsse
exercício.
O
vencido
omitiu-se
quanto
a
essa incompatibilidade, motivo por que
sugerimos, também, a inclusão de um
parágrafo único.
Concordo com a restauração do
preceito, como a restrição do parágrafo
único.
Sala das sessões, 12 de abril de 1962 –
Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 9
Acrescente-se ao art. 21, in fine:
"...cabendo-lhe os direitos e deveres
estipulados no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, observado o
disposto no art. 28, desta lei".
e substitua-se, no art. 24, a expressão
"O professor efetivo" por "O oficial professor
efetivo".
Justificação
O art. 24 só se refere, face ao estatuído
no art. 27, aos professôres efetivos que
forem militares, omitindo-se, pois, o vencido,
quanto aos civis, no que concerne a direitos e
deveres.
Visa, a presente emenda, destarte, a
corrigir essa omissão, aperfeiçoando-se o
texto do projeto.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962 –
Jefferson de Aguiar.

Justificação
Visa, a presente emenda, definir as
possibilidades
de aproveitamento dos
professôres
em
disponibilidade
em
estabelecimentos diversos daqueles a cujo
efetivo pertenciam.
Preenche-se, assim, uma lacuna pois o
art. 34 do vencido, e suas alíneas, cogitam,
apenas, do aproveitamento no próprio
estabelecimento e nas funções previstas no
art. 29.
Visa-se também, a adaptar o dispositivo
à circunstância de os professôres em
disponibilidade poderem ser civis, que são
aposentados e não reformados.
Sala das Sessões, em 12 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 11
Acrescente-se, entre os artigos 36 e 37
do vencido, dando aos demais a numeração
conveniente, o seguinte:
"Art. – Computadas as vagas de
professor efetivo, na forma prevista nesta lei,
serão consideradas preenchidas, para efeito
numérico, as que estiverem ocupadas tanto
pelos professôres catedráticos e professores
militares adjuntos efetivos, em exercício na
Escola Naval, como pelos professôres
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Marinha, que se acharem em exercício
nos estabelecimentos de ensino de grau
médio.
Parágrafo único. As vagas que
ocorrerem por afastamento definitivo dos
mencionados professores serão preenchidas
de acôrdo com o que estabelece a presente
lei.
Justificação
Visa, a presente emenda, a evitar que
sejam admitidos professôres em número
superior ao necessário, para ensino dos
estabelecimentos de grau superior e médio.
Como o art. 35 assegurou direitos
adquiridos, os professôres mencionados
continuarão
em
exercício,
sendo
desnecessário admitir outros para vagas que
eles atualmente ocupam.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962 –
Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 12
Ao art. 36.
Corrijam-se
as
expressões
"extranumerários-mensalistas das tabelas
únicas" e "sua designação, nas citadas
tabelas únicas", respectivamente, por "do
Quadro de Pessoal" e "seu enquadramento".
Justificação
Visa a presente emenda a ajustar o
dispositivo
dentro
das
expressões
consagradas, atualmente, no Serviço Público
Federal.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962 –
Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 13
Acrescente-se,
onde
convier,
no
Capítulo V – Das Disposições Transitórias:
"Art. – Aos atuais professores civis, em
exercício no Magistério da Marinha, habilitados
para provimento de vagas, de Professor
de Ensino Elementar, Industrial Básico ou
Técnico, e que estejam vinculados ao Magistério
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da Marinha por têrmo de compromisso
lavrado com os Comandos de Distritos
Navais,
Escolas
de
Aprendizes
Marinheiros, Arsenais e Centros de
Instrução, são estendidos os direitos,
regalias e vantagens asseguradas pelo
art.
35
desta
lei,
nos
níveis
Correspondentes".
Justificação
Visa, a presente emenda, a
restabelecer a Emenda nº 30, de
Plenário,
que
mereceu
aprovação
unânime das Comissões técnicas desta
Casa e que veio a ser considerada
prejudicada, quando da votação, em
virtude do equívoco manifesto da redação
da Emenda nº 39.
Trata-se, na espécie, de melhor
definir os direitos dos professores
mencionados e ampará-los dentro dos
limites constitucionais, da mesma forma
que já o fez, para os professores do
Quadro do Pessoal do Ministério da
Marinha, no art. 35, a Lei número 3.410,
de 16 de julho de 1958.
Sala das Sessões, 12 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão o substitutivo com as emendas
de Comissão.
(Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
A matéria voltará às Comissões
competentes, a fim de se pronunciarem
sôbre as emendas.
As demais matérias constantes da
Ordem do Dia de hoje dependem de
votação.
Não se verificando quorum, ficam
adiadas para a sessão seguinte.
Há ainda oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(não foi revisto pelo orador): – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, pretendia
fazer a apreciação sôbre matéria que
constou do discurso do nobre Senador
Padre Calazans, contra a atitude do
ditador cubano que retornou às eras
primitivas e passou ao mercado de
escravos, afrontando a Humanidade e
diminuindo aquela nação que se vê, mais
uma vez transtornadas pelo comunistas,
que a diminuiram.
Procuraria reiterar aqui aquêles
pronunciamentos admiráveis dos editoriais
de "O Globo" e de "O Correio da Manhã,
que tão bem manifestaram o pensamento
unânime da Nação Brasileira contra o
regresso que se apreciase lamenta.
Era meu propósito condenar a
escravatura e o tráfico de escravos que
se proclama nas Caraíbas, contra os
princípios cristãos e, até mesmo, contra
os fundamentais direitos do homem.
Jamais se poderia regredir tanto
como está fazendo Fidel Castro,
diminuído pelos comunistas, tendo um
filho prisioneiro na "Cortina de Ferro" e
sem nenhum poder mais em Cuba,
porque êle também é escravo, escravo da
pior espécie, porque, consciente e
voluntariamente, entregou sua Nação aos
legítimos
representantes
da
área
moscovita, que diminuiram Cuba e a
humilham e a desrespeitam perante tôdas
as nações do mundo.
Mas, a palavra admirável do Padre
Calazans já estigmatizou o processo
escravagista em curso na nação cubana,
interpretando o pensamento do Senado
Federal, porque não poderemos suportar
a exibição lamentável que se faz nas
Américas, no país diminuido pelos
comunistas.
Sr. Presidente, não é só na área
comunista de Cuba que êsse processo
lamentável se desenvolve: na Alemanha
Oriental, há bem poucos dias, vimos um
tablóide distribuido, exibindo alemães em
fuga da escravatura russa que ali impera e
o "Muro da Vergonha" vedando o trânsito
daqueles que procuravam a liberdade e
inclusive de um ancião, de mais de

setenta anos, lançando-se à aventura da
fuga por uma janela, apoiado por um
operário que procurava elevar-se ao
quarto de onde fugia, acossado por três
esbirros da Polícia Comunista.
As crianças, naquelas fotografias
exibidas, mostram o que há no império
moscovita: funestas vidas tristes e
melancólicas entre as cêrcas de arame
farpado, sem possibilidade de fuga: os
que conseguem escapar são perseguidos
pela Polícia e os que ficam são por ela
fuzilados.
Êste drama bem exibi aquelas
lamentáveis demonstrações de luta pela
autodeterminação e pela independência
dos
países
que
temos
adotado
unilateralmente, procurando, apenas,
transformar estas palavras em dados que
se contém numa caixa de segredos para
utilizações proveitosas.
Deixo aqui, portanto, em síntese
ratificando e aprovando a oração do
nobre Senador Padre Calazans, ilustre
representante do Estado de São Paulo,
as palavras que pretendia proferir para
condenar, veementemente, a ação de
Fidel Castro, que não respeita a sua
Patria e atenta contra as direitos
comezinhos de seus patrícios.
Prosseguindo, Sr. Presidente, vou
tratar de assunto que diz respeito ao meu
Estado para louvar a ação do Sr. Ministro
Virgílio Távora que incentivando a
construção portuaria no Espirito Santo,
pretente ali aplicar cêrca de um bilhão e
duzentos milhões de cruzeiros no
desenvolvimento do Porto de Vitória.
Dessa forma, poderá êle ser aproveitado,
não só na exportação de minérios como
também na imediata importação de
carvão, servindo de forma notável, ao
comércio exterior do Brasil.
Vitória, como Santa Cruz, Conceição
da Barra e Itapemirim, na costa do
Espirito Santo, seriam portos privilegiados
para a instalação de novos métodos de
comércio
interêsse
imediato
no
desenvolvimento interno, capaz de
permitir o equilibrio da balança comercial,
e de nos tirar das dificuldades cambiais
em que nos encontramos.
Santa Cruz, como reiteradas vêzes
acentuei na Câmara dos Deputadas e
nesta Casa do Congresso Nacional, teria
sido o local adequado para a instalação
da Usina Siderúrgica Nacional que a
solução política levou para Volta
Redonda,
sem
adequação,
sem
antenticidade na aplicação industrial do
ferro e do aço.
Sabe-se agora que prosseguirão as
obras do pôrto de Vitória – e pretendeu-se
utiliza-lo com a construção do pier na
Ponte do tubarão, inadequada, aliás –
permitindo o aproveitamento do cais ao
lado da Baía de Vitória; no Município de
Espirito Santo, entre o morro de Penedo e
as enseadas de Vila Velha e de Piratinga
até o morro do Moreno, possibilitando sua
utilização integral e a instalação de um
parque industrial. Êsse parque será
importante fator de desenvolvimento para
o Espírito Santo e tôdas as regiões
lindeiras nos Estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Bahia, com o
aproveitamento de riquezas naturais
Iatentes,
inaproveitadas
por
desconhecermos nós as soluções mais
legítimas para os problemas econômicos
do Brasil, cujos homens públicos estão
sempre
apegados,
como
tenho
reiteradamente declarado, às soluções
políticas.
Acredito, porém, que o ilustre
cearense que ocupa a Pasta da
Viação dedicará a melhor atenção
ao aproveitamento das zonas portuàrias
do
Espírito
Santo,
possibilitando
o
desenvolvimento
do
Estado
e,
especialmente daquelas regiões lindeiras
que me referi. Assim, brasileiros que
mourejavam em Carangola, Manhuaçú,
Manhumirim, Governador Valadares e
Teófilo Otoni, poderão locupletar-se
com as riquezas que, naturalmente,
se desenvolverão em consequência
dessas
construções
portuárias

Lembro ainda aqui que o Sr. Ministro
da Viação e Obras Públicas com sua
autoridade
sôbre
o
Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
poderá também prosseguir no plano
rodoviário, equação natura com o plano
portuário, através da pavimentação das
estradas que ligam Niterói a Vitória e à
Bahia – e a BR-5 e a BR-1 que liga Vitória
a Minas Gerais e a Mato Grosso, bem
como das ligações naturais de Cachoeiro
de Itapemirim a Alegre e Graçuí e de
Vitória a Colatina, São Francisco
Governador Valadares, João Neves, Nova
Veneza e Teófilo Otoni, Só assim estará
perfeitamente engranzado o plano que o
Ministro Virgílio Távora elaborou, em
favor do Brasil, em favor do Espirito
Santo, em favor de Minas Gerais, em
favor da Bahia em favor do Estado do Rio
de Janeiro.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V.
Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Com muita honra ouço o aparte de V.
Ex.ª.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Em relação ao Pôrto de Santa Cruz,
devo esclarecer a V. Ex.ª que sôbre êle
já me pronunciei quando aprovei por
achá-lo razoável, o plano que a Itabira
lron pretendeu por em prática naquele
tempo. Infelizmente, essa companhia
desejava explorar exclusivamente o
minério de Itabira, com desproveito
claro, evidente, ao interêsses da Nação.
Foi por isso que me batí, não contra o
pôrto de Santa Cruz, mas contra a
exploração que através dêle queria fazer
a itabira Iron, em desproveito do Brasil.
Dou esta explicação a V. Ex.ª para
acentuar que não sou contra – e nem
ninguém poderá sê-lo – o pôrto de
Santa Cruz, incontestàvelmente o melho
pôrto do Espírito Santo, se fôsse
construído.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Agradeço as palavras de V. Ex.ª que me
honram sobremodo. Deve esclarecer,
porém, em face do aparte do eminente e
prezado colega, Senador Fernandes
Távora, que o plano da Itabira Iron é de
1923. Esvaiu-se portanto, pareceu
naturalmente. Ninguém mais dêle se
recorda e o pôrto também foi esquecido, é
claro. Permaneceu, porém, a idéia de sua
construção com a possibilidade natural
com que se apresenta na costa brasileira.
O Espírito Santo, porém, não tem poder
político. E' um pequeno estado na
Federação, debate-se com as suas
dificuldades, mas os que exercem o
Poder dêle não se recordam e com êle
não se preocupam, lamentàvelmente. O
pôrto de Santa Cruz, como bem assinalou
o Senador Fernandes Távora, seria ideal
para a Construção da Siderúrgica
Nacional.
O SR. FERNANDO TÁVORA: –
Sobretudo para a exportação de minério
admirável.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:
– Situado nas proximidades das jazidas
de Itabira, estaria adequadamente
instalado e organizado para receber o
carvão, no retôrno dos navios, com a
redução
dos
fretes,
parmitindo
inclusive a exportação, na navegação
para todos os portos do Brasil,
a
preços
reduzidos.
Através
dêle sairia, portanto, tudo o que é
indispensável para as construções e
exigido, permenentemente, para o
desenvolvimento industrial do Brasil.
Quanto ao pôrto de Vitória situado no
centro dos litorais do Brasil e do Espírito
Santo, permitiria, com a sua organização
imediata, com os aterros das enseadas
de Penedo. Pedra Dágua e Vila Velha,
uma exportação ponderável de minério na
ordem de trinta a cinquente milhões de
toneladas, à base de onze dólares e
cinqüenta
centavos
por
tonelada,
trazendo riqueza extraordinária para o
Brasil. Além disso seriam naturalmente
instaladas, nas proximidades do pôrto nas
áreas facilmente conquistáveis ao mar,
insdústrias correlatas, para o desenvolvi-
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mento de tôda região a que me referi.
Devo portanto, enaltecer a ação do
Sr. Ministro Virgílio Távora, que iniciou e
deve concluir êsse plano extraordinário de
engrazamento e de encontro dos
programas portuários e rodoviário para o
desenvolvimento dos quatro Estados a
que me reportei atraindo para o Brasil, no
mesmo passo, investidores estrangeiros
que supririam o Brasil não só na
instalação de indústrias, mas também
pela absorção de mão de obra com o
combate direto ao chomage que se
avizinha pelo crescimento da espiral
inflacionária.
Após
essas
palavras
de
enaltecimento ao Ministro Vírgilio Távaro,
quero formular apêlo veemente a S. Exa.
para que persista na sua ação benfazeja,
estabelecendo-se essa solicitação aos
outros Ministérios, também ocupados por
parlamentares de outras áreas do Brasil,
para que vejam no Espírito Santo aquilo
que está latente, ali em favor do Brasil,
porque meu Estado é uma síntese desta
Nação,
permitindo-se
através
da
utilização de suas disponibilidades
naturais,
um
aperfeiçoamento
da
economia a um desenvolvimento da
nossa estrutura básica, capaz de salvar
êste País da dificuldades imediatas em
que se encontra.
Era o que desejava dizer. (Muito
bem! Muito bem)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
(Lê o seguinte discurso:) Senhor
Presidente, senhores senadores, a 12
de Julho de 1960 foi posta a vigorar a
Lei nº 3.780,que dispõe sôbre a
classificação de Cargos do Servilo
Público
Civil
do Poder Executivo, estabelece os
vencimentos correspondentes e dá
outras providências. Mais tarde, ou seja
a 5 de outubro de 1961 a Lei nº 3.967
mandou estender os servidores do
DNERU, da Companhia Nacional de
Tuberculose, dos Grupamentos Militares
de Engenharia e da Comissão do Vale
do São Francisco e das demais
repartições autárquicas, admitidos à
conta
de
dotações
orçamentárias
globais, de fundo especial e de recurso
prórpio de obras ou serviço, até 8 de
dezembro de 1958, as vantagens que a
citada lei nº 3.780 havia dado aos
antigos
servidores
extranumerários,
mandando proceder o enquadramento
do pessoal beneficiado.
Acontece, porém, que o pessoal da
comissão do Vale do São Francisco, do
Departamento Nacional de Endemias
Rurais e da Campanha Nacional de
Tuberculoso entre outros, até a presente
data, não foi objeto de enquadramento,
circunstância que o coloca em gritante
desigualdade com a relação a servidores
de outros serviços;
Já discute a Câmara dos Deputados
novo projeto de reajustamento de
vencimentos e o pessoal daquêles órgãos
ainda aguarda que os responsáveis
cumpram a determinação de leis
anteriores, reconhecendo-lhe vantagens a
que têm direito e outorgadas pelos
citados diplomas legais.
A espiral inflacionária que, dia a
dia, torna mais difíceis as condições de
vida do povo brasileiro, por outro lado,
vem criando uma situação deveras
aflitiva para aos numerosos servidores
amparados pelas leis 3.780 e 3.967 e
que não vêm merecendo a atenção
devida das autoridades responsáveis do
país.
Telegramas quase diários são
endereçados a
nós parlamentares
contendo insitinte e dramáticos apêlos no
sentido de que o enquadramento se faça
com a máxima urgência. Assim é que
temos em mãos, por exemplo, os
seguintes apêlos, um do longínquo
Amazonas e os outros do meu Estado:
"Os funcionários da Campanha
contra a tuberculose no Amazonas,
tendo
sido
beneficiados
pela
Lei nº 3.967 de 5 de outubro de
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1961 (até hoje não foi feita a
regulamentação, impedindo, destarte, a
aplicação da lei. Confiando no alto
espírito de justiça humanitário de V. Exa.,
sempre voltado para as causas populares
e a defesa intransigente dos humildes,
apelamos no sentido de que efetue
demarches, a fim de fazer que a lei seja a
realidade ansiada. Cordiais saudações.
Funcionários do Sanatório de Adriano
Jorge".
O segundo telegrama está assim
redigido:
"Face o requerimento do Deputado
Henrique Equelmam, o Poder Legislativo
de Alagoas faz veemente apêlo ao
espírito do homem público de V. Exa. no
sentido de dar solução ao caso do
enquadramento do pessoal amparado
pelas leis 3.780-60 e 3.967-61, cuja
situação é aflitíssima, considerando-se a
alta vertiginosa do custo de vida.
Atenciosas saudações. Mário Guimarães
– Presidente da Assembléia Legislativa".
Diz o terceiro telegrama:
"Face têrmos o requerimento do
Deputado Bonifácio Bezerra, em poder do
Legislativo de Alagoas apela a aV. Exa. o
máximo empenho no sentido de
providenciar a ordem de execução dos
favores da Lei 3.780, de 12-7-60,
inclusive abono de família destinado ao
pessoal da emprêsa fluvial do baixo São
Francisco ora subordinado à Comissão do
Vale do São Francisco. Saudações –
Mário Guimarães – Presidente da
Assembléia Legislativa".
Secundando
os
angustiosos
reclamos dos humildes servidores que
abnegadamente vêm prestando seus
serviços à Nação, estamos dirigindo à
Comissão do Vale do São Francisco e ao
Ministério da Saúde requerimento de
informações acêrca de providências que
estejam sendo tomadas para a solução
de problema tão aflitivo e de excepcional
interêsse para numerosas famílias.
Outrossim,
senhor
Presidente,
acabamos de receber, de um colega e
amigo, o desembargador João de Oliveira
Silva, o seguinte telegrama;
Solicito ao caro amigo suas atenções
no caso da greve dos estudantes da
Escola de Agronomia de Areia, Paraíba,
propondo
imediatas
e
plenas
providências. Divulgações foram feitas
pelo rádio. Reportagens pelo Diário da
Noite de Recife, em três do corrente. O
caso está sem solução no Ministério da
Agricultura desde 23 de março. Estou
vendo prejudicado meu filho que está
cursando
a
Escola.
Abraços.
Desembargador Oliveira Silva".
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AFRANIO LAGES: – Com
todo prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Desejava
prestar um esclarecimento a V. Exa.
Estou informado de que havia certo mal
estar na Escola de Agronomia do
Nordeste no Município de Areia, Paraíba,
em virtude de estar a mesma sem diretor
há muitos meses, mas estou ciente de
que já foi nomeado o Prof. José
Vasconcelos para aquela função. Acredito
que com essa nomeação tenha voltado a
tranquilidade à referida escola. Estas as
informações que desejava prestar a V.
Exa.
O SR. AFRANIO LAGE: – Agradeço
o aparte de V. Exa. Recebi, porém,
êste telegrama, como V. Exa. vê, de um
desembargador que tem um filho
matriculado naquela escola. Os jornais
de Pernambuco trataram do assunto, mas
os daqui nada divulgaram sôbre
essa greve de modo que, recebendo
o telegrama e na impossibilidade de
conseguir
informações
pre-
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cisas nesse sentido, resolvi usar a tribuna
desta Casa e endereçar um requerimento
do Sr. Ministro da Agricultura, indagando
sôbre a existência dessa greve, quais os
motivos que a determinaram e também
quais as providências tomadas.
O SR. RUY CARNEIRO: – Talvez se
trate de outro acontecimento que não o
da falta de diretor. E' possível que o
amigo de V. Exa. que tem um filho
naquela escola, o tenha informado certo
referindo-se a outro movimento que não o
de que tive conhecimento.
O SR. AFRANIO LAGE: – Agradeço
o aparte de V. Exa.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa.
deve, por conseguinte, fazer um
requerimento ao Sr. Ministro da
Agricultura, que esclarecerá melhor do
que eu a situação.
O SR. AFRANIO LAGE: – Agradeço
o aparte de V. Exa. e ficarei satisfeito se
essa greve de estudantes já estiver
terminada.
Meu discurso não importa censura
ao Ministro da Agricultura; fazia apenas,
um apelo para que cessasse a greve e
com isso ás aulas fossem reiniciadas.
Dizia eu, no discurso que escrevi
para pronunciar nesta oportunidade.
Trata-se, como está dito no
telegrama, de mais uma greve estudantil,
desta vez, no interior do Estado da
Paraíba e tendo como teatro dos
acontecimentos
uma
Escola
de
Agronomia, subordinada ao Ministério da
Agricultura. Desde o dia 23 de março do
ano em curso as aulas estão suspensas e
não se tem conhecimento de qualquer
providência tomadas pelo Ministério da
Agricultura para fazer cessar a greve e
assegurar-se o reinício das aulas.
Além
do
requerimento
de
informações que encaminhamos á Mesa,
queremos deixar aqui o nosso apêlo ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da
Agricultura para que determine medidas
urgentes no sentido de que a Escola de
Agronomia de Areias volte a funcionar
normalmente evitando que o ensino e os
alunos daquele estabelecimento venham
a ser prejudicados com a paralisação das
atividades escolares.
Almejo, Sr. Presidente, que a
alviçareira notícia há pouco transmitida
em aparte, pelo Senador Ruy Carneiro, a
quem agradeço venha demonstrar que os
acontecimentos em Areia, cessaram e
que o ensino voltou á normalidade. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Reginaldo
Fernandes.
O SR REGINALDO FERNANDES
(lê o seguinte discurso): – Senhor
Presidente, num dos subúrbios do Rio de
Janeiro e numa rua chamada Anita de
Souza, a saudosa, inspirada e ilustre
poetisa
norte-rio-grandense
–
o
governador do Estado da Guanabara, Sr.
Carlos Lacerda inaugurou, há poucos
dias, com o nome de Manoel de Abreu
uma das escolas da Fundação Otávio
Mangabeira que ao completar agora o
seu primeiro aniversário de existência já
conta
no
seu
acêrvo
com
43
estabelecimento escolares ou sejam mais
de três escolas inauguradas por mês.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Com muito prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Apenas para dizer que o mínimo que
poderíamos fazer em homenagem ao
grande vulto, Manoel de Abreu, que tanto
fêz pelo país, de modo geral, em
particular pelo Rio de Janeiro, era dar o
seu nome a uma escola.
No Govêrno Carlos Lacerda, sempre
dedicado ao problema educacional,
dar nome de alguém a uma escola tem
um alto significado. Eu, particularmente,
fui um admirador de Manoel de
Abreu.
Com
êle
convivi,

embora bacharel em direito, algumas
vezes, na Academia de Medicina para
ouvir suas conferências e ensinamentos,
e como seu admirador, estive presente na
inauguração da escola, em solidariedade
à homenagem prestada. Aliás as crianças
aprenderão a cultuar uma figura por todos
os sentidos digna de respeito da
posteridade. Ao grande médico Manoel
de Abreu, as crianças do Rio de Janeiro
especialmente muito lucraram com o seu
método, a chamada Abreugrafia que
concorreu para debelar um dos males que
tanto atormentava e ceifava vidas, a
tuberculose. Neste aparte, quero dizer
que em boa hora V. Ex.ª ressalta o gesto
do Governador Carlos Lacerda, que
consideramos dos mais elevados porque
nada mais sublime do que conferir a uma
escola o nome de alguém merecedor do
respeito e da gratidão do povo.
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Agradeço o aparte de V. Ex.ª. A
homenagem é realmente significativa e
muito expressiva.
Desejo, Sr. Presidente, exaltar, nesta
oportunidade, o gesto do ilustre
Governador
da
Guanabara
pela
homenagem que acaba de prestar à
memória do grande sábio brasileiro que
foi o professor Manoel de Abreu,
recentemente falecido no Rio de Janeiro e
sepultado em São Paulo por desejo
expresso de sua veneranda mãe, quase
centenária e que não podendo viajar
manifestou o firme propósito de despedirse do seu dileto filho, removendo-se,
assim para a capital paulista os despojos
do ilustre brasileiro que baixaram á
sepultura sob a saudade e o respeito dos
colegas, amigos, discípulos e do govêrno
do Estado que se fêz representar nos
funerais.
Não me encontrava, Sr. Presidente,
presente na sessão do Senado em que os
nobres senadores Vivaldo Lima e Miguel
Couto, ambos como em colegas e amigos
do saudoso professor Manoel de Abreu,
fizeram o seu necrológio para deixar
registrado nos Anais da Casa a
lamentável ocorrência.
Agora congratulando-me com o
Governador da Guanabara pela justiça do
seu ato, sirvo-me do desejo para render à
grande memória de Manoel de Abreu o
proveito da minha singela homenagem.
Honro-me. Sr. Presidente, de ter sido
amigo e companheiro de Manoel de
Abreu na luta que nos irmanou no
combate à tuberculose. Tive o privilégio
de assistir nos últimos dias de 1936 à
sessão da Sociedade Brasileira de
Tuberculose na qual ele fêz a sensacional
comunicação de ter resolvido em
definitivo o problema da fotografia do
ecram radioscópico abrindo caminho ao
sonhado exame radiológico em série.
Naquela ocasião o nosso espanto e
perplexidade foi tanto maior quanto os
mais eminentes mestres da tisiologia
mundial da época embora reconhecendo
e proclamando a absoluta necessidade do
exame radiológico em massa para a
erradicação da tuberculose, desde que se
tratava de doença de início silencioso,
assintomático e inaparente, negavam a
exequibilidade de um método que
pudesse plenamente atingir êsse objeto.
A utopia que foi a palavra
empregada pelo mais famoso tisiologista
do seu tempo, o professor Redeher, de
Berlim, tornara-se nas mãos de Manoel
de Abreu, uma realidade palpável, um
método científico exequixel e de fácil
execução prática e que consistia em
reduzir numa fotografia de 18 milímetros a
chapa radiográfica de 16 por 20
centímetros ou seja reduzir uma
radiografia pulmonar ao milésimo do seu
custo e em proporção maior o tempo
necessário para o exame radiográfico.
Ficavam, assim, vencidas as dificuldades
econômicas e de tempo que se opunham
á realização do recenseamento ou o
levantamento do cadastro torácico das
populações, considerado por tôdas as
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autoridades sanitárias, como sendo a
única medida capaz de erradicar a
tuberculose. Dispunha, pois, a medicina
preventiva e, em particular, a luta contra a
tuberculose de um novo método científico
que permita diagnosticar precocemente
as lesões pulmonares e identificar como
doentes muitas pessoas até então
aparentemente sãs e quando se pôde
contar com o concurso da moderna
quimioterapia o que se viu foi a queda
vertical dos coeficientes de mortalidade
em todo o mundo. Nos Estados Unidos,
na Holanda, Dinamarca, e, de modo
geral, nos países do norte europeu a
morte por tuberculose é hoje um acidente
raro. No Brasil os índices mortuários
causados pela tuberculose reduziram-se
a mais da metade. Não se atribua tão
benéficos resultados exclusivamente aos
antibióticos e quimioterápicos porque se
não dispuséssemos do aparelho de Abreu
para o exato e verdadeiro diagnóstico
precoce, ou se continuássemos ainda a
diagnosticar tàrdiamente, quando já se
mostrassem ultrapassados e perdidas as
melhores oportunidades de recuperação
clínica, seria mais do que evidente que o
milagre das drogas maravilhosas jamais
se teria operado.
Em 1950, Sr. Presidente, integrei
com Manoel de Abreu a delegação
Brasileira á X Conferência da União
Internacional contra a Tuberculose
realizada
em
Copenhague.
Sou
testemunha da admiração e do respeito
que o mundo médico lhe rendia. A sua
palavra era sempre ouvida com o maior
acatamento o mesmo ocorrendo em
Roma quando poucos dias depois
participamos do Congresso Internacional
do
"American
College
Of
Chest
Phyricians". Em ambos foi êle a figura
central tendo sido o seu nome sufragado
unânimemente para presidir as reuniões
seguintes que se realizaram, com grande
sucesso, no Rio de Janeiro, em 1952.
Sr. Presidente, creio não cometer
nenhuma injustiça ou deslize dizendo que
com o desaparecimento do professor
Manoel de Abreu perdeu a medicina
brasileira a maior figura do nosso tempo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Com muita honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Nesta oportunidade, reitero a homenagem
que prestei á figura de Manoel de Abreu,
quando, nesta Casa, se tratou de sua
glorificação. Êle foi, realmente, um dos
maiores médicos do País e o serviço que
prestou com a instituição da Abreugrafia é
tão relevante que escapa á percepção da
maioria dos brasileiros dado o valor que
representa no setor da sanidade nacional.
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Muito obrigado a V. Exa. pelo aparte
com que muito me honra.
Manoel de Abreu, Poeta, filósofo,
escritor, professor, pioneiro e mestre da
radiografia clínica no Brasil o criador do
exame radiológico em massa, teve o seu
nome consagrado no mundo inteiro
através
do
seu
processo
hoje
internacionalmente conhecido e adotado
como método abreugráfico. Hoje em dia
em todos os países do mundo a
abreugrafia se constitui no elemento
básico para a luta contra a tuberculose, o
câncer e outras afecções pulmonares por
permitir o diagnóstico a tempo e
realmente precoce das doenças torácicas
em geral.
Em
Paris,
Roma,
Londres,
Estocolmo, Copenhague, nos Estados
Unidos nas Repúblicas da Prata, em tôda
a parte, nas Conferências e Congressos
Internacionais em que participou não
projetou apenas o fulgor da sua
inteligência e do seu saber, como
recolheu sempre para o Brasil o melhor
de suas glórias científicas no domínio das
atividades médicas.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem. Muito bem)
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Saulo Ramos.
O SR. SAULO RAMOS (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente, a
Faculdade de Medicina e Cirurgia do
Estado do Rio de Janeiro completou
ontem
o
cinquentenário
de
sua
fundação.
Ao registrar perante a Nação e o
Senado não significativa efeméride da
ciência brasileira, não poderei olvidar o
nome inesquecível do Professor Licínio
Cardoso que com cultura, descortino e
dinamismo foi o seu fundador. Hoje a
tradicional Faculdade que conta com mais
de seis mil profissionais diplomados é
dirigida pelo não menos culto e ilustre
professor Fioravanti di Liero, que também
exerce funções de cátedra na Faculdade
de Medicina da Universidade do
Brasil.
Congratulo-me, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, com o povo fluminense,
autoridades e com o corpo docente e
discente e com todos aquêles que
prestam seus serviços à referida
Faculdade que honra e dignifica a ciência
e a cultura desta grande Nação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Nelson Maculan.
(Pausa)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Paulo Coelho.
O SR. PAULO COELHO (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, a população da cidade de
Bôca do Acre e de tôda a zona
circunvizinha, irrigada pelos Purus e Acre,
está sendo vítima da maior inundação de
sua história.
Aquêles rios transbordam e as águas
caudalosas
continuam
a
subir
engrossadas pelas fortes chuvas que
desabam sôbre a região.
Em sua edição de 2 de março o
"O Jornal", ao narrar o apêlo formulado
na Assembléia Legislativa do Estado
do Amazonas em favor das populações
atingidas, diz: "As ruas de Bôca do
Acre mais parecem rios, obrigando
a população a se mover em canoas
e batelões, em enormes filas, tal qual
os automóveis nas grandes cidades.
Na parte do terreno mais baixa, onde
moram famílias pobres, as águas já
subiram cêrca de metro e meio e os
moradores começam a abandonar as
residências, depois de perderem totalmente
as lavouras".
Prossegue a informação: "No interior
do Município, a situação é ainda
mais
grave,
estando
totalmente
paralizados os trabalhos da colheita da
castanha e da borracha. A lavoura sofreu
perda total e os rebanhos de suínos,
caprinos, e bovinos estão sendo
dizimados, subindo os prejuízos a milhões
der cruzeiros".
Formulo um veemente apêlo ao
Chefe do Govêrno da República, a fim de
que providências de emergências sejam
tomadas em socorro aquela população
que, perdida na imensidão amazônica,
luta denodamente pelo engrandecimento
do País.
Em especial me dirijo ao Sr. Ministro
da Saúde, solicitando seja com urgência
enviada uma ambulância para os rios
Purus e Acre, a fim de acudir aquela
gente infeliz que, tendo tido as
residências e as plantações devastadas,
precisa de abrigo e de assistência contra
os perigos de epidemias de tôda a
sorte.
Finalmente, solicito de V. Exa. Sr.
Presidente, se digne de fazer chegar
êste apêlo ao conhecimento das
autoridades competentes. (Muito bem;
muito bem).
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra
o
nobre
Senador
Ruy
Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (não foi
revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, Brasília
recebeu, esta madrugada, o Presidente
João Goulart de retôrno de sua viagem
aos Estados Unidos da América e ao
México
Não podia, Sr. Presidente, nesta
sessão de hoje, deixar de fazer o registro
desta visita do Chefe da Nação a
êsses dois Países amigos, de modo
especial os Estados Unidos da América
do Norte.
Quando em junho do ano passado,
em companhia de quatro Senadores,
inclusive
o
Senador
Reginaldo
Fernandes, aqui presente, percorremos
os Estados do Oeste daquele País,
tivemos a oportunidade de sentir o grande
interêsse que o povo americano tem
pelas coisas do Brasil, pelas nossas
realizações, pelo sentido de nossas
obras, pelo trabalho que executamos
e pela conduta de nossos Governos.
Sr. Presidente, hoje, na América do
Norte, é muito diferente o conceito a
nosso respeito. Recordo-me de que em
1953, participando da reunião interparlamentar
em
Washington,
em
companhia do atual Governador da Bahia,
o ex-Senador Juracy Magalhães, percorri
vários Estados americanos. Noto que a
diferença entre aquela época e a atual é
muito grande. Daí a razão por que,
quando voltei dos Estados Unidos em
companhia dos nobres Senadores
Reginaldo Fernandes, o saudoso Senador
Francisco Galloti, Jorge Maynard e
Fausto Cabral, tive oportunidade de
referir-me a êsse interêsse do povo
americano pela vida brasileira.
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Vossa Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
prazer.
O SR REGINALDO FERNANDES: –
Integrando a comissão de Senadores que
visitou as obras contra as sêcas da região
central dos Estados Unidos, quero dar
meu testemunho da eficiência do
conhecimento e do interêsse que tem
pela região nordestina e do êxito com que
conclui seu trabalho nos Estados
Unidos.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
agradecido ao nobre Senador Reginaldo
Fernandes pelo amável aparte, com que
enalteceu a modesta tarefa que realizei
integrando aquela Comissão Especial de
Sêcas, na viagem que fizemos.
No ano passado, tomei parte nos
trabalhos da ONU como delegado do
Brasil. Quando regressei, a Comissão teve
oportunidade de informar ao então Chefe
da Nação. Dr. Jânio Quadros, o que se
passava nos Estados Unidos e o interêsse
do povo americano pelas coisas do
Brasil.
Em dezembro, já na vigência do
regime parlamentarista, e na Presidência
da República o Sr. João Goulart, usei da
palavra no Senado. Mantive o mesmo
diapasão que usara anteriormente,
mostrando a conveniência para o nosso
govêrno se estreitar relações com aquela
grande nação, porque pairava uma
grande dúvida no espírito, não sòmente
das autoridades, mas do próprio povo
americano, a de respeito como o Brasil se
conduziria sob o nôvo regime. Falava-se
na índole esquerdista do nôvo govêrno e
no pretenso popósito do Presidente João
Goulart, de afastar-se da política
americana. Poderão dar testemunho, a
respeito, os nobres Senadores Jefferson
de Aguiar e Afrânio Lages, de como
impressionava a pesada cortina de
desconfiança que havia em tôrno da
nossa
conduta,
com
relação
à

tradicional amizade que sempre existiu
entre as duas Nações.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo
o prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
O depoimento que V. Exa. presta é
verdadeiro e demonstra a dificuldade que
tínhamos, no pretérito próximo, de
entendimento com a Nação americana,
porque
particulares
e
elementos
integrantes do govêrno americano tinham
certo suspeita de que marchavamos para
as influências do bloco soviético.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
agradeço o aparte do nobre Senador
Jefferson de Aguiar, que vem ratificar
minhas palavras.
Mas, agora, tudo isso se dissipou.
Considero a viagem do Presidente João
Goulart aos Estados Unidos como
relevantíssimo serviço prestado ao Brasil
e a América Latina. Daí a razão por que,
em todos os jornais, não houve uma só
nota dissonante relativa á viagem do
Chefe da Nação.
Tudo correu admiràvelmente bem,
nesta hora algo conturbada do mundo,
em que nós nos encontramos com um
foco perturbador da paz em nosso
hemisfério.
– Não poderemos deixar de registrar
e tecer essas considerações em tôrno da
viagem do Presidente. Ela será proveitosa
para o Brasil e para os Estados Unidos,
na meritória obra do desanuviamento dos
espíritos e no estreitamento das relações
tradicionais, que, parece, estavam
esmaecendo. Sentimos que agora tudo
isso se dissipou e marcha vitoriosa da
Aliança para o Progresso, que nada mais
representa senão o programa traçado
pelo Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira. Êste infelizmente, quando
caminhou para os Estados Unidos,
formulando as bases da Operação
Panamericana, encontrou o Partido
Republicano, que, certamente, não
estava
interessado
no
subdesenvolvimento e na situação
difícil da Amé- formulando as bases da
Operação Panamericana, encontrou no
Govêrno o Partido Republicano, que,
certamente, não estava interessado no
subdesenvolvimento e na situação difícil
da América Latina, por conseguinte, do
Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
Presidente
João
Goulart
obteve,
incontestàvelmente, de grande êxito na
visita feita às duas nações amigas da
América do Norte. Inegavelmente Sua
Excelência chegou no momento azado
para desfazer equívocos que geravam
certa desconfiança que não tinha razão
de ser entre nós e a América do Norte.
Agora que êle nosso Presidente com sua
presença, desfez êsses equívocos e
tratou, sèriamente, do que devemos fazer
relativamente ao que interessa a nossa
economia, podemos, então, esperar que
reais e admiráveis proveitos para a nação
brasileira. Era o que tinha a dizer,
associando-me ás palavras de V. Exa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou grato
ao aparte do nobre colega, Senador
Fernandes Távora. Realmente, a viagem
de S. Exa. foi proveitosa para o Brasil
e fêz desaparecer essas desconfianças
gratuitas, como muito bem acentuou
o ilustre aparteante. Considero, portanto,
que a Nação deve estar jubilosa,
pelos
benéficos
resultados
da
viagem presidencial. Nosso mandatário
foi fraternalmente acolhido, não sómente
pelo Presidente John Kennedy, como pelo
Presidente Lopez Mateos, do México.
Voltou S. Exa. vitorioso ao Brasil,
dando-nos
a
convicção
de
que
desapareceram tôdas aquelas desconfian-
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ças a que já me referi. E' verdade que
pràticamente todo o mundo está
tumultuando com os acontecimentos que
sucedem, isto é, guerras e lutas
ideológicas, que vêm até nós. Mas, pelo
menos aqui em nosso hemisfério,
devemos agora trabalhar tranqüilos e
cuidar da nossa situação econômica,
melhorar as condições de vida do nosso
povo, para que a paz social reine em
nosso País.
Reitero,
ao
terminar
minhas
palavras, minhas congratulações com o
Sr. Presidente da República, pelo êxito de
sua viagem, bem assim com toda a
Nação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Ex.ª um outro aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
No exercício da Liderança da Maioria,
devo assinalar e dar ênfase especial a
esta homenagem mui justa, que V. Ex.ª
presta ao Presidente João Goulart. O
eminente representante do Partido Social
Democrático da Paraíba, fala em nome da
Maioria parlamentar do Senado Federal
em homenagem que merece ser tributada
ao Sr. Presidente da República. S. Ex.ª
conduziu-se muito bem, como Líder anticomunista que é, atendendo aos legítimos
interêsses da Nação, e prestando
inestimáveis serviços à segurança
nacional, às instituições democráticas e
atendendo
à
situação
econômicofinanceira do País, V. Ex.ª fala, portanto,
em nome da Maioria que presta justa
homenagem ao Presidente João Goulart.
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Permite o nobre orador um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo
o prazer.
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Depois do aparte do nobre Senador
Fernandes Távora, uma das mais
prestigiosas figuras do meu Partido, a
União Democrática Nacional, creio que
estará de acôrdo comigo meu outro
correligionário presente, o nobre Senador
Venâncio Igrejas. V. Ex.ª, pois, fala em
nome do Senado.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR.RUY CARNEIRO: – Com todo
prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Tanto
mais tem razão o nobre Senador Reginaldo
Fernandes quando o Presidente da União
Democrática Nacional, o ilustre Deputado
Herbert Levy, já se pronunciou a respeito,
da tribuna na Câmara dos Deputados.
Todos nós estamos certos de que,
realmente, não apenas se abriu uma
melhor fase de entendimentos entre os
Estados Unidos e o Brasil, como também
de que o Presidente João Goulart está no
firme desejo, de conduzir-se de maneira
democrática, acima de interêsses políticos
satélites, como um verdadeiro Chefe de
Estado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço
o aparte do nobre Senador Jefferson de
Aguiar, que me dá podêres, como Líder
da Maioria, à qual me integro nesta Casa,
para levar as nossas homenagens ao
Presidente da República.
O SR. GILBERTO MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo
prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Tive
a satisfação de conversar hoje pela
manhã com o Presidente João Goulart e
verificar o entusiasmo contagiante com
que S. Ex.ª narrava episódios da sua
visita ao povo americano, que se constitui
no mais absoluto sucesso. Nada exprime
melhor a convicção de que o Presidente
João Goulart ali consolidou realmente a
posição do Brasil do que as seguintes
palavras com que Kennedy dêle se
despediu: "Nós e nossos povos nos
tornamos melhores vizinhos em virtude de
sua visita. Essa visita for-
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taleceu nos Estados Unidos a consciência da
fidelidade inabalável no Brasil aos princípios
de liberdade e de sua dedicação aos ideais
da democracia, do processo econômico e da
justiça social".
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
Mas, dizia eu, recebendo o apoio do
eminente Líder da Maioria nesta Casa e dos
representantes
da
UND,
os
nobres
Senadores Fernandes Távora, Reginaldo
Fernandes e Venâncio Igrejas, creio que
pràticamente o Senado rende as suas
homenagens e apresenta as boas vindas ao
Presidente João Goulart. E agora, com o
testemunho que acaba de dar o ilustre
representante da Guanabara; Senador
Gilberto Marinho, meu velho amigo, dá-me S.
Ex.ª grande satisfação e vem ratificar tudo
que dizia a respeito do êxito dessa visita. É
que o próprio Presidente da República,
segundo declara o ilustre Senador pelo
Estado da Guanabara, cujo povo representa
brilhantemente nesta Casa, acentuou que o
Presidente Kennedy, saiu do encontro
histórico na convicção de que os laços de
amizade entre as duas nações se estreitaram
com a visita de S. Ex.ª à Norte-America.
Agora não se pode mais pensar que o
Presidente norte-americano possa ter
dúvidas
sôbre
nossa
fidelidade
à
Democracia, a que estamos visceralmente
ligados.
Defendendo
as
instituições
democráticas estão o Presidente da
República, o Parlamento e todo o povo
brasileiro, porque esta, na realidade, sempre
foi a nossa incoercível e inelutável vocação.
(Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Gilberto Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (não
foi revisto pelo orador): – Senhor
Presidente e Srs. Senadores, recebi, do
Presidente da Assembléia Legislativa do meu
Estado, Deputado Adelmario Pinheiro, o
telegrama que passo a lêr para que das
justas ponderações que nêle se contem tome
conhecimento, acolhendo-as, Direção Geral
da Rêde Ferroviária.
telegrama diz o seguinte:
"Consoante
o
Requerimento
do
Deputado Maciel Netto, transmito a V. Ex.ª
apêlo no mesmo sentido de ser revogado a
ordem da direção geral da Rêde Ferroviária
para as contribuições dos servidores da
Leste Brasileiro serem recolhidas diretamente
à própria Rêde aí no Rio de Janeiro, tendo
em vista as dificuldades e os prejuízos que
sofrem os interessados em virtude de tal
medida, causando enorme atrazo no
pagamento. Saudações (A) Adelmário
Pinheiro."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – A Presidência
tem uma comunicação a fazer ao plenário.
Em ofício lido na hora do Expediente o
Spever da Câmara dos Comuns e o Lord
Chancelher da Casa dos Lord da Inglaterra
formularam ao Congresso Nacional convite
no sentido de designar uma Delegação de
três Senadores e três Deputados, que visitem
aquêle país, de 7 a 16 de maio próximo,
como hóspede do Parlamento Britânico.
A Presidência tem a satisfação
de designar, para essa missão, pelo
Senado, os Líderes da Maioria e da Mi-
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noria e o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça da Casa, Senhores
Senadores Filinto Müller, João Villasboas e
Jefferson de Aguiar. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Anuncio para a
Ordem do Dia de amanhã a Ordem do Dia de
hoje, adiada pela falta de quorum para as
votações.
Nada mais havendo que tratar, declaro
encerrada a sessão.
ORDEM DO DIA
SESSÃO DE 13 DE ABRIL DE 1962
(SEXTA-FEIRA)
1
MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 1961

Abril de 1962

Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
inclusão em Ordem do Dia, nos têrmos do
art; 171, nº I, do Regimento Interno do
Projeto de Decreto Legislativo nº 2 de 1959,
que aprova o Convênio Constitutivo da
Organização Internacional do Café, firmado
pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
6
REQUERIMENTO Nº 105, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita inclusão
em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 171, nº
I do Regimento Interno, do Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 1953, que ampara a
pequena propriedade e fomenta a produção
por meio de crédito.

12
ELEIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL
Eleição
da
Comissão
Especial
destinada a emitir parecer sôbre o Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1962, que
altera a redação do artigo 186, da
Constituição (Obrigatoriedade de concurso
para a investidura em cargo inicial de carreira
e proibição de nomeações interinas).
13
REQUERIMENTO Nº 111, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr.
Senador Mem de Sá solicita transcrição nos
Anais da nota conjunta dos Presidentes das
Repúblicas do Brasil e dos Estados Unidos
da América.

7
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº
93, de 1959, na Casa de Origem) que cria
Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª
Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos
têrmos do art. 330 letra c, do Regimento
Interno, em virtude do Requerimento nº 77,
de 1961, aprovado na sessão de 21 de
março – tendo:
PARECERES
da Comissão de Constituição e Justiça
(nº 57, de 1962), favorável;
da Comissão de Legislação Social (nº
58, de 1962), favorável.

14
REQUERIMENTO Nº 106, DE 1962
REQUERIMENTO Nº 115, DE 1962
Votação em discussão única, do
Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar, solicita inclusão
em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 171, nº
I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que
aprova o acôrdo sôbre Privilégios de
Imunidades da Organização dos Estados
Americanos, firmado pelo Brasil a 22 de
setembro de 1949.
8
REQUERIMENTO Nº 107, DE 1962

da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de
março) pela audiência do Tribunal Superior
do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as
emendas que oferece, sob números 1 a 3 –
CSPC;
da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de
Março),
pela
impossibilidade
de
se
pronunciar a Comissão antes da diligência
solicitada pela Comissão de Serviço Público
Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de
março), favorável ao projeto e as emendas.
2
MATÉRIA EM TRAMITAÇÃO NORMAL
REQUERIMENTO N. 78 (URGÊNCIA)
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 78, de 1962, de urgência nos
têrmos do artigo 330, letra c, do Regimento
Interno para o Projeto de Lei da Câmara nº
126, de 1961, que dispõe sôbre o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil e regula o
exercício da profissão de advogado.
3
REQUERIMENTO Nº 98, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento número 98, de 1962, de
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra "b",
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara número 178, de 1961, que isenta
do impôsto de consumo os fertilizantes
simples e compostos destinados à aplicação
em atividade agrícola.
4

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages solicita que o Projeto
de Lei do Senado nº 37, de 1952, que
modifica os artigos 378, 379, 381, 842, XVII
do Código de Processo Civil seja
encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.
9
REQUERIMENTO Nº 108, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita, que o Projeto
de Lei do Senado nº 30, de 1952, que
modifica o artigo 880, do Código de Processo
Civil, que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, sendo feita, se
necessária, a restauração do processo
respectivo.
10
REQUERIMENTO Nº 109, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita que o Projeto
de Lei da Câmara número 39, de 1955, que
altera disposições do Decreto-lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de
Processo Civil), que se achava em poder da
extinta Comissão Especial de Revisão do
Código de Processo Civil seja encaminhado
a Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita se necessária, a restauração do
processo respectivo.

REQUERIMENTO Nº 103, DE 1962

11

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 103, de 1962, em que o
Senhor Senador Eugênio Barros solicita
autorização, nos têrmos do artigo 49, da
Constituição e do artigo 40 do Regimento,
para participar da Delegação do Brasil às
solenidades
comemorativas
do
10º
aniversário da Revolução Boliviana.

REQUERIMENTO Nº 110, DE 1962

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages solicita que o Projeto
de Lei da Câmara número 258, de 1954, que
modifica o inciso IV do artigo 842, do
Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de
1939 (Código de Processo Civil), que se
achava em poder da extinta Comissão
5
Especial de Revisão do Código de Processo
Civil seja encaminhada à Comissão de
REQUERIMENTO Nº 104, DE 1962
Constituição e Justiça, sendo feita, se
Votação, em discussão única, do necessária, a restauração do processo
requerimento nº 104, de 1962 em que o respectivo.
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de
Aeronáutica e dá outras providências.
15
REQUERIMENTO Nº 116, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 116, de 1962, em que Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara nº 48, de 1955, que aprova o
Plano de Viação Nacional.
16
REQUERIMENTO Nº 117, DE 1962
em
discussão
única,
Votação,
Requerimento nº 117, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado nº 21, de 1952, que estabelece
indenização para os casos de aprisionamento
injusto.
17
REQUERIMENTO Nº 118, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 118, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita passe a
Comissão que se seguiu no despacho inicial
de distribuição o Projeto de Lei do Senado nº
8, de 1954, que cria o Serviço Nacional de
Assistência à Velhice e dá outras
providências.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15
minutos).
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
PORTARIA Nº 45, DE 10 DE ABRIL DE 1962
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Mário Mendes
da Silva, Auxiliar de Portaria, Pl-8, para ter
exercício no Gabinete da Presidência da
Comissão de Constituição e Justiça.
Secretaria do Senado Federal, em 10
de abril de 1962. Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 46 DE 11 DE ABRIL DE 1962
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar os funcionários
José Pinto Carneiro de Lacerda, Assessor
Legislativo, PL-3, Gilberto Fernandes Alves,
Oficial Legislativo, PL-8, e Alexandre
Marques de Albuquerque Melo, Auxiliar
Legislativo, PL-10, para sob a presidência do
primeiro constituírem uma comissão de
sindicância incumbida de apurar se causas e
quem cabe a culpa do acidente com o motor
do ônibus nº 9-98-47, sob a direção do
motorista Sebastião Amaro da Silva, às 6,30
horas do dia 10 de março corrente.
Secretaria do Senado Federal, em 11
de abril de 1962. Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
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SEÇÃO II
Ano XVII – Nº 42

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 14 DE ABRIL DE 1962

CONGRESSO NACIONAL
4ª SESSÃO CONJUNTA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 4ª
LEGISLATURA

PRESIDÊNCIA
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais

Em 24 de Abril de 1962

O Presidente do Senado Federal, atendendo às conveniências dos
trabalhos das duas Casas do Congresso Nacional, resolve cancelar a
convocação feita em 16 do mês em curso, das sessões conjuntas que deveriam
realizar-se nos dias 3 5, 10 e 12 de abril do corrente ano, para apreciação de
vetos presidenciais.

As 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA

Vetos presidenciais:
1º – total, ao Projeto de Lei nº 1.174-B-59, na Câmara e nº 75-61, no
Senado, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
SENADOR RUI PALMEIRA
Cultura, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado às obras e
equipamentos da Escola Politécnica de Campina Grande, no Estado da Paraíba,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
tendo Relatório sob nº 7, de 1962, da Comissão Mista;
Dia 24 de abril:
2º – parcial, ao Projeto de Lei nº 3.319-B-61, na Câmara e nº 1-62 no
1) – veto (total) ao Projeto de Lei nº 1.174-B-59, na Câmara e nº 75-61, no Senado que torna extensivas aos servidores das Secretarias dos Tribunais
Senado, que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Educação e Regionais Eleitorais disposições das Leis ns. 3.780 e 3 826, de 1960, e dá
Cultura o crédito especial de Cr$ 20 000.000,00, destinado às obras e outras providências, tendo Relatório sob nº 8, de 1962, da Comissão Mista.
equipamentos da Escola Politécnica de Campina Grande, no Estado da Paraíba:
2) – veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.319-B-61, na Câmara e nº 1-62, no
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Senado, que torna extensivas aos servidores das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais disposições das Leis ns 3.780 e 3.826, de 1960, e dá outras
Cédula
Veto
Disposição a que se refere
providências.
Congresso Nacional, 16 de março de 1962.
1
–
1º
– Totalidade do projeto
2
–
2º
– Palavra "consecutivo", nas alíneas a e b do § 4º do
AURO MOURA ANDRADE
art. 7º.
Presidente
Senado Federal, 30 de março de 1962
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SENADO FEDERAL

Presidente – Moura Andrade –
PSD.

Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).
Saulo Ramos (PTB).

Vice-Presidente – Rui Palmeira –
UDN.

DA MINORIA

Primeiro-Secretário – Argemiro de
Figueiredo – PTB.

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA

DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

LÍDER

1. Paulo Coelho – Amazonas.
2. Lobão da Silveira – Pará.
3. Victorino Freire – Maranhão.
4. Sebastião Archer – Maranhão.
5. Eugênio Barros – Maranhão.
6. Menezes Pimentel – Ceará.
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8.
Jarbas
Maranhão
–
Pernambuco.
9. Silvestre Péricles – Alagoas.
10. Ary Vianna – Espírito Santo.
11. Jefferson Aguiar – Espírito
Santo.
12.
Gilberto
Marinho
–
Guanabara.
13. Paulo Fernandes – Rio de
Janeiro.
14. Moura Andrade – São Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
16. Alô Guimarães – Paraná.
17. Guido Mondin – Rio Grande
do Sul.
18. Benedito Valladares – Minas
Gerais.
19. Filinto Müller – Mato Grosso.
20.
Juscelino
Kubitschek
(Licenciado. Em exercício o Sr. José
Feliciano) – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.

Barros Carvalho.
VICE LÍDERES

João Villasbôas – (UDN).

Segundo-Secretário

–

Gilberto

Marinho – PSD.

Dos Partidos

Terceiro-Secretário

–

Mourão
DO PARTIDO SOCIAL

Vieira – UDN.
Quarto-Secretário – Novaes Filho

DEMOCRÁTICO

– PL.
Primeiro-Suplente

–

Fausto Cabral.
Arlindo Rodrigues
Nelson Maculan

Mathias

LÍDER

Olympio – PTB.

DO PARTIDO LIBERTADOR
LÍDER
Mem de Sá.
VICE-LÍDER

Segundo-Suplente

–

Guido

Benedito Valladares.
Aloysio de Carvalho.

Mondin – PSD.
Terceiro-Suplente

–

Joaquim

Parente – UDN.

VICE-LÍDERES
Gaspar Veloso.

LÍDERES E VICE-LÍDERES
DA MAIORIA
LÍDER
Filinto Müller (PSD).
VICE-LÍDER

Victorino Freire.
Alô Guimarães.
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL
LÍDER
Daniel Krieger.

DO PARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA
LÍDER
Jorge Maynard.
VICE-LÍDER
Miguel Couto.
DO PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
LÍDER
Lino de Mattos.

VICE-LÍDERES

Lima Teixeira (PTB).
Nogueira da Gama (PTB).
Lobão da Silveira (PSD).
Victorino Freire (PSD).

Afonso Arinos.

Jefferson de Aguiar (PSD).

Padre Calazans.

Afrânio Lages.

DO MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR
LÍDER
Paulo Fender.

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
1. Mourão Vieira – Amazonas.
2. Zacarias de Assunção – Pará.
3. Joaquim Parente – Piauí.
4. Fernandes Távora – Ceará.
5. Reginaldo Fernandes – Rio.
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6. Sergio Marinho – Rio Grande
do Norte.
7. João Arruda – Paraíba.
8 Afrânio Lages – Alagoas.
9. Rui Palmeira – Alagoas.
10. Heribaldo Vieira – Sergipe.
11. Ovidio Teixeira – Bahia.
12. Del Caro – Espírito Santo.
13. Afonso Arinos – (licenciado.
Em exercício o suplente Venâncio
Igrejas) – Guanabara.
14. Padre Calazans – São Paulo.
15. Irineu Bornhausen – Santa
Catarina.
16. Daniel krieger – Rio Grande
do Sul.
17. Milton Campos – Minas
Gerais.
18. João Vilasboas – Mato
Grosso.
19. Lopes da Costa – Mato
Grosso.
20. Coimbra Bueno – Goiás.
PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
1. Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Mathias Olympio – Piauí.
3. Leônida Mello – Piauí.
4. Fausto Cabral – Ceará.
5. Argemiro de Figueiredo –
Paraíba.
6. Barros Carvalho – Pernambuco.
7. Lourival Fontes – Sergipe.
8. Lima Teixeira – Bahia.
9. Caiado de Castro – Guanabara.
10. Arlindo Rodrigues – Rio de
Janeiro.
11. Miguel Couto – Rio de Janeiro.
12. Nelson Maculan – Paraná.
13. Saulo Ramos – Santa
Catarina.
14. Nogueira da Gama – Minas
Gerais.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

Comissão de Educação e Cultura
Impressa nas oficinas do Departamento de Imprensas Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre....................
Ano.............................

Cr$
Cr$

Exterior
Ano............................ Cr$

50,00 Semestre...................
96,00 Ano............................

Cr$
Cr$

32,00
76,00

Exterior
136,00 Ano............................ Cr$

108,00

PSD – Menezes Pimentel –
Presidente
PL – Mem de Sá – VicePresidente
PSD – Jarbas Maranhão
PTB – Saulo Ramos
PTB – Arlindo Rodrigues
UDN – Reginaldo-Fernandes
UDN – Padre Calazans
SUPLENTES

PSD – Lobão da Silveira
PSD – Alô Guimarães
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas
UDN – Lino de Mattos (Do PTN).
poder-se-ão tomar, em qualquer época por seis meses ou um ano.
PTB – Caiado de Castro
– A fim de possibilitar a remessas de valores acompanhados os
PTB – Lima Teixeira
esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência á
PL – Aloisio de Carvalho
remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do
Departamento de Imprensa Nacional.
Reuniões: às quartas-feiras, às 16
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos horas.
assinantes sòmente mediante solicitação.
Secretário:
Evandro
Fonseca
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,16 e por exercício
Paranaguá.
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
Comissão de Finanças
Comissão de Agricultura

SUPLENTES

–

PTB – Lourival Fontes
PTB – Nogueira da Gama
PL – Aloysio de Carvalho (11).

UDN
–
Daniel
Krieger
–
Presidente
PSD – Ary Vianna – ViceSUPLENTES
Presidente
PSD – Eugênio Barros
PSD – 1. Ary Vianna
PSD – Paulo Coelho
PSD – 2. Benedicto Valladares
PSD – Gaspar Velloso
PSD –3. Gaspar Velloso
PSD – 4. Menezes Pimentel
PSD – Lobão da Silveira
UDN – 1. João Villas Boas
PSD – Victorino Freire
UDN – 2. Daniel Krieger
UDN – Irineu Bornhausen
UDN – 3. Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
UDN – 4. Lopes da Costa
UDN – Lopes da Costa
PTB – 1. Barros Carvalho
PTN – Lino de Mattos
PTB – 2. Lima Teixeira
PTB – Nogueira da Gama
PL – 1. Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, ás 16
PTB – Barros Carvalho
horas.
PTB – Saulo Ramos
Secretário: José Soares de
– Dix-Huit Rosado
Oliveira Filho.
PL – Mem de Sá (17).

PSD – Pedro Ludovico
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Sebastião Archer
MOVIMENTO TRABALHISTA
UDN – Del Caro
RENOVADOR
UDN – Irineu Bornhausen
PTB – Caiado de Castro
1. Paulo Fender – Pará.
PTB – Lima Teixeira
Reuniões: Quintas-feiras, às 16
Comissão de Economia
SEM LEGENDA
horas.
PSD – Gaspar Velloso –
Secretário: José Aristides de
Dix-Huit Rosado – Rio Grande do
Presidente.
Moraes Filho.
Norte.
PTB – Fausto Cabra! – VicePresidente.
COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Constituição e Justiça
UDN – Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
Comissão-Diretora
PSD – Jefferson de Aguiar –
UDN – Del Caro
Presidente.
UDN – João Arruda
Moura Andrade – Presidente
UDN – Milton Campos – VicePSD – Alô Guimarães
Rui Palmeira
Presidente.
PSD – Paulo Fender
Argemiro de Figueiredo
PSD
–
Sylvestre
Péricles
PTB – Nogueira da Gama (9)
Gilberto Marinho
PSD
–
Ruy
Carneiro
Mourão Vieira
PSD – Lobão da Silveira
Novaes Filho
SUPLENTES
UDN – Heribaldo Vieira
Mathias Olympio
Guido Mondin
UDN – Afonso Arinos
PSD – 1. Eugênio Barros
Joaquim Parente (9).
PSD –2. Sebastião Archer
UDN – Afrânio Lages
1. Lino de Matos – São Paulo.

PSD – 3. Alô Guimarães
UDN – 1. Irineu Bornhausen
UDN – 2. Ovídio Teixeira
UDN – 3. Zacarias de Assumpção
UDN – 4. Sérgio Marinho
PTB – 1. Lima Teixeira
PTB – 2. Saulo Ramos
Reuniões: Quintas-feiras, às 16
horas.
Secretário: José Soares de
Oliveira Filho.
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PTB – Nelson Maculan
Presidente
1. Novaes Filho – Pernambuco.
PSD – Eugênio Barros – Vice2. Aloísio de Carvalho – Bahia.
PSD – Alô Guimarães
3. Mem de Sá – Rio Grande do
PSD – Paulo Fernandes
Sul.
UDN – Lopes da Costa
UDN – Ovídio Teixeira
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
PTB – Fausto Cabral (7)

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PARTIDO LIBERTADOR

1. José Maynard – Sergipe.

Abril de 1962

SUPLENTES
PSD – Silvestre Péricles
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Jarbas Maranhão
PSD – Menezes Pimentel
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Filinto Müller
UDN – Coimbra Bueno
UDN – Zacharias de Assumpção
UDN – João Arruda
UDN – Milton Campos
UDN – João VilIasboas
UDN – Del Caro
PTB – Fausto Cabral
PTB – Vivaldo Lima

Sábado 14

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloysio de Carvalho
Reuniões: Quintas-feiras, às 15
horas,
Secretário – Renato de Almeida
Chermont,
Comissão de Legislação Social
PTB – Lima Teixeira – Presidente
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pimentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes da Costa
UDN – Afrânio Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9)
SUPLENTES
PSD – 1. Sebastião Archer
PSD – 2 Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros.
UDN – 1. Dix-Huit Rosado
UDN – 2, Padre Calazans
UDN – 3. Heribaldo Vieira
PTB – 1 Barros carvalho
PTB – 2.Lourival Fontes
PTB – 3 Nelson Maculan,
Reuniões: Quintas-feiras, às 16
horas
Secretario: José Soares de Oliveira
Filho.
Comissão de Relações Exteriores
PTB – Vivaldo Lima – Presidente.
UDN – João Viliasboas – VicePresidente.
UDN – Afrânio Lages.
UDN – Heribaldo Vieira.
PSD – Benedicto Valladares
PSD – Gaspar Veloso.
PSD – Filinto Muller.
PTB – Lourival Fontes,
PL – Aloysio de Carvalho (9)
SUPLENTES
UDN – Milton Campos.
UDN – João Arruda.
UDN – Sérgio Marinho.
PSD – Meneses Pimentel.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Alô Guimarães.
QTB – Nogueira da Gama.
PTB – Barros Carvalho,
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16,00
horas.
Secretário: Eurico Gory Auler.
Comissão de Redação
TITULARES
Sérgio Marinho – presidente (UDN
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD)
Alô Guimarães (PSD)
Affonso Arinos (UDN)
Lourival Fontes (PTB).

SUPLENTES
1. Ruy Carneiro (PSD)
2. Lobão da Silveira (PSD)
1. Padre Calazans (UDN)
2. Heribaldo Vieira (UDN)
1. Caiado de Castro (PTB),
Secretário – Sara Abraão – Oficial
Legislativo.
Reunião – Terças-feiras às 16 hoas.
Comissão de Saúde Pública
UDN – Reginaldo Fernandes –
Presidente.
PSD – Alô Guimarães – VicePresidente
UDN – Fernandes Távora
PSD – Pedro Ludovico.
PTB – Saulo Ramos (5).
SUPLENTES
PSD – Eugênio Barros.
PSD – Jarbas Maranhão,
UDN – Lopes da Costa.
UDN – Sérgio Marinho,
PTB – Arlindo Rodrigues,
Reuniões. Quintas-feiras, as 15
horas.
Secretário. Eduardo Rui Barbosa.
Comissão de Segurança Nacional
UDN – Zacarias Assumpção –
Presidente,
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente,
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Silvestre Pericles,
UDN – Sergio Marinho.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Arlindo Rodrigues (7).
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Jorge Maynard.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
UDN – Afrânio Lages.
PTB – Saulo Ramos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras às 16
horas,
Secretário: Julieta Ribeiro dos
Santos.
Comissão de Serviço Público Civil
PL – Aloysio de Carvalho –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – Vicepresidente.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Padre Calazans,
UDN – Coimbra Bueno,
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Fausto Cabral,
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Benedito Valladares
UDN – Sergio Marinho

UDN – Reginaldo Fernandes.
PTB – Nelson Cabral.
PRB – Fausto Cabral.
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, às
horas.
Secretária; Italina Cruz Alves.
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Comissão de Transportes.
Comunicações e Obras Pública:
PSD – Jorge Maynard – Presidente.
UDN – Coimbra Bueno – VicePresidente,
PSD – Victorino Freire,
UDN – João Arruda,
PTB – Fausto Cabral (5).
SUPLENTES
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Paulo Coelho.
UDN – Sergio Marinho.
UDN – Lino de Matos.
PTB – Nelson Maculan,
Reuniões; Quartas-feiras as 16,00
horas.
Secretário; Ronaldo Ferreira Dias.
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Legislação Social
2ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), EM 5
DE ABRIL, DE 1962
As 16 horas e 30 minutos sob a
presidência do Sr Senador Rui Carneiro,
Vice-Presidente, reune-se a Comissão de
Legislação Social, presentes os Srs
Senadores Afrânio Lages, Lopes da
Costa, Menezes Pimentel, Silvestre
Péricles e Nelson Maculan.
Deixam
de
comparecer,
justificamente, os Srs. Lima Teixeira,
Lobão da Silveira, Afonso Arinos, Caiado
de Castro e Arlindo Rodrigues.
O Sr. Presidentes usando da
palavra, exalta a posição de destaque da
Comissão, notadamente pelo volume de
trabalho, estudos e decisões às
relevantes matérias que lhe são
submetidas.
Congratula-se, ainda, com o Sr.
Afrânio Lages e demais integrantes dêste
órgão técnico, pela eficiente atuação e
fórmula apêlo para que se dinamize,
contudo, ainda mais, esforços para
atendimento do número sempre crescente
de matérias encaminhadas à apreciação
do referido órgão.
A seguir, é lida e aprovada a ata da
reunião anterior.
O Sr. Presidente faz a seguinte
distribuição:
Ao Sr, Afrânio Lages, os seguintes
Projetos de Lei do Senado:
– Nº 6 de 1961, que dispõe sôbre o
horário semanal de trabalho dos
servidores públicos civis do Poder
Executivo, ocupantes de cargos que
integram as séries de classes de Médico
da
administração
centralizada
ou
autárquica;
Nº 44, de 1961, que dispõe sobre o
valor da aposentadoria dos segurados
das instituições de previdência social
quando inválidos em conseqüência de
tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, lepra,
paralisia e cardiopatia grave; – Projeto
de Lei da Câmara nº 190, de 1961,
que estabelece normas para a validade
do pedido de demissão ou recibo
de
quitação
contratual,
firmado
por empregados; e – Oficio S-1,
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de 1961, (OF 11, de 10-1-61) do Secretário
da Agricultura do Estado de Mato Grosso,
submetendo à consideração do Senado
Federal o processo através do qual o
Espólio de João Climaco Vidal, pretende
obter do Estado, o titulo definitivo de
concessão de venda de 63.124 hectares de
terras devolutas, situadas no Município de
Campo Grande.
Ao Sr. Senador Lopes da costa, –
Oficio S-16, de 1947, do Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria, remetendo ao Senado
memorial da Federação dos Trabalhadores
nas Industrias Metalúrgicas, Mecânicas e
Material Elétrico de São Paulo, que
substancia sugestões relacionadas com a
incorporação de abonos concedidos aos
trabalhadores em virtude das decretos leis
3.813 e 4.356, respectivamente de 10-1141 e de 4-6-42.
Ao Sr. Senador Nelson Maculan –
Projeto de Lei da Câmara número 157, de
1961, que isenta mineradores do
pagamento da contribuição arrecadaria.
pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários.
Ao Sr. Senador Menezes Pimentel –
Projeto de Lei da Câmara; 181, de 1961,
que concede isenção das tarifas postais e
telegráficas aos sindicatos de classe em
todo território nacional: e Representação
nº 18, de 1947, de Lino Garcia Junior e
outros ferroviários e representantes de
suas Entidades de Classe, solicitando
amparo a restauração da aposentadorias,
aos trinta e cinco anos de serviço, com
como pensão para suas famílias.
Em prosseguimento, o Sr Menezes
Pimentel oferece pareceres favoráveis
aos seguintes Projetos de Lei do Senado:
Nº 66, de 1954, que acrescenta
Parágrafo único ao art. 4º do Decreto lei
nº 5.452, de 1.5-43;
Nº 31, de 1961, que regula a locação
de imóveis residenciais e da outras
providências.
Relata, ainda, favoravelmente, o Sr.
Senador Nelson Maculan. o projeto de Lei
do Senado nº 33, de 1961, que dispõe
sôbre a Instalação de conselhos
Regionais de Engenha e Arquitetura e dá
outras previdências e pina, finalmente,
pelo arquivamento do Telegrama nº 6, de
1947, do presidente do Sindicato dos
Ferroviários da Estrada de Ferro SantoJundiaí, apelando para o Senado no
sentido de que esta Casa defenda seus
direitos e reivindicações.
O Sr. Presidente submete a votos os
referidos pareceres, que são aprovados
unânimemente.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, às 17 horas da qual
eu, Aroldo Moreira, Secretário, lavro a
presente ata que, uma vez aprovada, será
assinada nela ao Presidente.
Comissão de Serviço Público Civil
ATA DA 5ª REUNIÃO REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 1962
As dezesseis horas do dia onze de abril
de mil novecentos e sessenta e dois,
presentes os Srs. Aloysio de Carvalho,
Presidente, Silvestre Péricies, Padre
Calazans e Lourival Fontes, suplente, reúnese a Comissão de Serviço Público Civil.
Deixam de comparecer os Srs.
Jarbas Maranhão, Coimbra Bueno,
Caiado de Castro e Fausto Cabral.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e o Sr. Presidente
enuncia a seguinte distribuição:
Dia 21 de março
Ao Sr. Jarbas Maranhão – Projeto
de Lei do Senado n° 29, de 1961,
que altera a redação do artigo 7º da Lei
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nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951 (Lei
Orgânica do Ministério Público da União);
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 1961,
que dispõe sôbre a aplicação do disposto no
art. 116 da Lei nº 1.711. de 28 de outubro de
1952 aos atuais funcionários públicos civis
federais, da administração centralizada ou
autárquica, removidos para Brasília: Projeto
de Lei do Senado nº 26, de 1960, que dispõe
sôbre servidores do Departamento Nacional
de Endemias Rurais.
Ao Sr Silvestre Péricles – Projeto de
Lei da Câmara nº 186, de 1961. que
assegura
aos
servidores
dos
Departamentos de Segurança dos
Territórios Federais os benefícios da Lei
nº 3.313, de 14 de novembro de 1957
(prisão especial aposentadoria aos 25
anos de serviço e promoção "postmortem"): Projeto de Lei do Senado nº 18
de 1957. que dispõe sôbre a aplicação de
normas estabelecidas no Decreto-lei nº
3.768, de 28 de outubro de 1941.
Ao Sr. Coimbra Bueno – Projeto de
Lei do Senado nº 3, de 1962, que altera a
redação do parágrafo único do art. 2º da
Lei nº 3.149. de 25 de maio de 1957 que
dispõe sôbre a organização do Serviço.
de Assistência e Seguro Social dos
Economiários e dá outras providências;
Projeto de Lei da Câmara nº 159, de
1961, que assegurados tarefeiros da
Fábrica de Calçados de Estabelecimento
Central de Material de Intendência do
Ministério da Guerra os benefícios da Lei
nº 3.483 de 8 de dezembro de 1958.
Ao Sr. Padre Calazans – Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 1962, que dispõe
sôbre a efetivação de servidores interinos
e dá outras providências. Ao Sr. Fausto
Cabral – Projeto de lei do Senado nº 42,
de 1960, que modifica os Decretos ns.
942-A, de 31 de outubro de 1890 e
22.414, de 30 de janeiro de 1933; Projeto
de Lei do Senado nº 19 de 1961, que
dispõe sôbre contagem de tempo de
serviço prestado à Comissão BrasileiraAmericana de Educação Industrial (CBAI).
Dia 11 de abril
Ao Sr, Padre Calazans – Projeto de
Lei da Câmara nº 10, de 1961. que iria a
Estação Aduaneira de Belo horizonte e dá
outras providências: projeto de Lei da
Câmara nº 39. de 1959, que estende aos
servidores do Departamento Federal de
Segurança Pública, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, o disposto
na Lei nº 268, de 28 de fevereiro de 1948
que regula a jornada de trabalho de
guardas-civis.
Ao Sr. Lourival Fontes – Projeto e Lei
da Câmara nº 34, de 1959. que atende os
benefícios da Lei nº 3.334, e 10 de
dezembro de 1957 aos servidores da
União e autárquicos que, por fôrça da Lei
nº 1.721, de 4 de novembro de 1952,
passaram a denominar-se auxiliares e
chefes de portaria; projeto de Lei do
Senado nº 49 de 1961. que altera os
Anexos I e IV da Lei nº 3.780 de 12 de
julho de 1960, na arte relativa à
classificação da classe nutricionista
Ao Sr. Jarbas Maranhão – Projeto
Lei do Senado nº 50. de 1961, que dispõe
sôbre o limite de tempo de serviço para
aposentadoria voluntária dos servidores
do Departamento de Imprensa Nacional
cujas atribuições sejam diretamente
vinculadas com a manipulação de
substâncias nocivas à saúde.
Ao Sr Silvestre Péricles – Projeto de
Lei do Senado nº 38, de 1961, que dispõe
sôbre o horário de trabalho dos servidores
públicos
federais
da
administração
centralizada ou autárquica que, em caráter
policial, exercem funções, de Guarda ou
Vigilância Passando a pauta dos trabalhos.
o Sr. Presidente da a da a palavra ao
Sr Silvestre Péricles, para, inicialmente
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relatar o Projeto de Lei da Câmara nº
186, de 1961, que assegura ao
servidores dos departamentos de
Segurança dos Territórios Federais os
benefícios da Lei nº 3.313 de 14-11-57.
Pondera o Sr silvestre Péricles que do
ponto de vista de técnica legislativa,
melhor seria que a proposição evitasse
a repetição integral do texto da citada
lei, determinando, apenas sua aplicação
às categorias designadas. Por outro
lado, parece que a ementa do projeto
incide em equivoco, ao falar em
promoção "post-morrem'' quando nem
êle nem a Lei nº 3.313, de 1957,
oferecem qualquer preceito relativo à
espécie. Por entender que a proposição
visa a reparar situação discriminatória,
opina pela sua aprovação, alertando
a
Comissão
de
Redação
para
os reparos que a matéria possa
reclamar. Submetido a votos é o parecer
aprovado.
Ainda o Sr. Silvestre Péricles emite
parecer sôbre emenda substitutiva
oferecida na Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 18. de 1957,
que dispõe sôbre a aplicação de normas
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768. de
28 de outubro de 1941. Considera que a
emenda da outra Casa do Congresso
ajusta a matéria na melhor técnica
legislativa, dando-lhe redação mais
adequada e que, na fase de tramitação
em que o projeto se encontra não mais
será possível emendá-lo não sendo,
assim, praticável, dar-se acolhimento à
emenda nº 1-CCJ, da douta Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa que,
por objetivar a supressão de dispositivo
do substitutivo, teria o caráter de
subemenda.
Conclui,
assim
pela
aprovação da emenda substitutiva da
Câmara e rejeição da subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça O
parecer é aprovado Pela Comissão.
Não estando presentes os relatores
das demais matérias em pauta, o Sr.
Presidente encerra a reunião, lavrando eu
Italina Cruz Alves. Secretária, a presente
ata que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
ATA DA 23ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA,
EM 13 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DO SR. GUIDO
MONDIN.
As 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Paulo
Fender
–
Zacharias
Assumpção – Joaquim Parente –
Fernando Távora – Menezes Pimentel –
Sérgio Marinho – Ruy Carneiro – Jarbas
Maranhão – Afrânio Lages – Silvestre
Péricles – Ovídio Teixeira – Jefferson de
Aguiar – Pedro Ludovico – Coimbra
Bueno – José Feliciano – Nelson Maculan
– Saulo Ramos – Mem de Sá – Guido
Mondin (19)
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 19
Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Comunicação de eleição e posse:
– do Prefeito Municipal de Puxinaná,
PB
– de Mesa da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo;

– da Mesa da Câmara Municipal de
Guia Lopes da Laguna, MT;
– da Mesa da Assembléia Legislativa
do Estado da Guanabara;
– do Conselho Diretor Provisório da
Escola de Pos-Graduação Médica Carlos
Chagas do Rio de Janeiro, GB;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Nova Iguaçu, RJ:
– da Diretoria da Confederacion
Deportiva Bancária Sudamericana, de
São Paulo; SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Fernandópolis, SP;
– da Mesa Diretiva da Academia dos
Treze da Escola de Jornalismo "Casper
Libero" em São Paulo, Sp;
–
da
Diretoria
do
Circulo
Pirassununguense, de Pirassununga, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Palmeira dos índios, AL;
– da Diretoria da Legião Brasileira
dos Inativos de São Paulo, SP;
– da Diretoria da Associação de
Proteção à Infância de Presidente
Prudente, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Januária MG;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Rio Negrinho, SC;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Esteio, RS.
Ofícios
N. GM 42-Br., de 9 de abril, do Sr.
Ministro da Agricultura – Transmite as
informações solicitadas pelo Sr. Senador
Lobão da Silveira em seu Requerimento
nº 55-62;
N. 5-A, de 26 de março, do Sr.
Chefe do Estado Maior das Fôrças
Armadas – Encaminha informações,
solicitadas pelo Senado, sôbre o
Projetos de Is. 23, de 1959 e 48, de
1956, desta Casa.
N. 269-1 (62), de 23 de março de
1962, do Presidente do Conselho
Nacional de Economia, submetendo ao
Presidente do Senado, o estudo realizado
por êste Conselho, em que se procura
solucionar o problema dos capitais
estrangeiros no Brasil e se propõem
algumas medidas visando à sua
regulamentação.
PARECER Nº 74, DE 1962
Da Comissão de Constituição e
justiça, sôbre o projeto de Lei do Senado
nº 8, de 1962, que considera de utilidade
pública o Círculo Operário de Caetité,
com sede na cidade de Caetité, Estado
da Bahia.
Relator: Senador Lourival Fontes.
Não há necessidade de lei especial,
para declarar-se de utilidade pública uma
entidade qualquer, pois a Lei nº 91, de 28
de agôsto de 1935, já regulou
devidamente a matéria.
Assim, sociedades, associações, ou
fundações poderão ser consideradas
de utilidade pública, por mero decreto
do Poder Executivo, desde que o
requeiram, em processo regular no
Ministério da Justiça, ou mesmo ex
officio, provados, porém, os seguintes
requisitos:
a) que adquiriram personalidade
jurídica;
b) que estão em efetivo funcionamento
e
servem
desinteressadamente
à
coletividade;
c) que os cargos de sua diretoria não
são remunerados.
II – Malgrado a referida Lei 91,
citada, o Parlamento Nacional tem sido
pródigo na aprovação de projetos,
todos convertidos em lei, considerando
de
utilidade
pública
um
numero
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enorme de instituições, muita vez sem
atentar para a existência daqueles
requisitos.
III – Assim sendo conquanto
julgando desnecessárias proposições
dessa natureza, não há como deixar
de apreciá-las, sendo conveniente,
contudo, a nosso ver exigir das
entidades a serem declaradas de
utilidade pública aqueles condições a
que se refere a Lei 91.
IV – O presente projeto, de autoria
do eminente Senador Ovídio Teixeira,
pertence à classe das providências
legislativas em aprêço e tem por objetivo
considerar de utilidade pública o Circulo
Operário de Caetité, com sede na cidade
de Caetité, Estado da Bahia.
A proposição está convenientemente
justificada por seu Autor e instruída com
elementos em que se prova:
a) que o Círculo Operário de Caetité
tem mais de dois anos de existência:
b) que tem personalidade jurídica;
c) que visa a objetivos filantrópicos;
d) que os cargos de sua Diretoria
não são remunerados.
V – Vê-se, do exposto, que Circulo
Operário de Caetité tem condições legais
para ser declarado de utilidade pública,
razão por que opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões. em 11 de abril
de 1962. – Jefferson de Aguiar,
Presidente. – Lourival Fontes, Relator. –
Menezes Pimentel. – Aloysio de Carvalho.
– Afrânio Lages. – Silvestre Péricles.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ocuparei a tribuna
apenas por alguns minutos. para
cientificar o Senado de que os
engenheiros
da
Rêde
Ferroviária
Federal, do Departamento Nacional de
Estradas
de
Rodagem
e
do
Departamento Nacional de Portos, Rios
e Canais ultimaram os trabalhos do
Plano
de
Viação
Nacional
cuja
elaborarão, como declarei desde os
primeiros dias, na qualidade de Relator
da matéria no Senado, deveria caber.
exatamente, aos técnicos responsáveis.
Sou apenas um coordenador desse
Plano
que,
espero,
normalizará
definitivamente o planejamento nesses
importantíssimos setores, que afetam o
desenvolvimento econômico-social do
País.
Um dos itens ali resolvidos é o que
fixa a interligação entre os Planos
Qüinqüenais de execução das obras e os
períodos qüinqüenais de Govêrno de
modo que cada novo Govêrno execute o
último ano do Plano em marcha e elabore
o plano qüinqüenal seguinte de obras
rodoviárias.
Espero que o sistema, uma vez
aprovado pelo Senado e pela Câmara dos
Deputados, com referência a êsses três
Departamentos, se estenda às demais
entidades públicas do País, entrosandose os planos qüinqüenais com os
períodos qüinqüenais.
Sr.
Presidente,
além
dêsse
problema, que me reteve no Rio de
Janeiro nas últimas semanas, peço a
atenção do Senado para outro, mormente
por saber que o nobre colega Senador
Paulo Fender abordará o assunto, que é
do máximo interêsse para o Brasil, ou
seja, o da integração nacional através
da construção da rodovia "BelémBrasília". Essa estrada de rodagens,
como todos sabem, foi, nos primórdios
de Brasília. projetada para ligar a Ca-
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Pital Federal com Anápolis e Belém
do Pará. Recentemente, essa rodovia
foi retirada do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem e, com a
criação
novamente
da
Rodobrás,
extinguiu-se o trecho entre Anápolis
até o entroncamento da BR-41 com a
BR-14.
Ora, Sr. Presidente, essa exclusão
trouxe como conseqüência o não
pagamento, até hoje, de verba especial
por conta de cinco bilhões de cruzeiros
que nós, Deputados e Senadores de todo
o país, votantes para a construção da
Rodovia Belém-Brasília.
Ficou ali consignado que dêsses
cinco bilhões de cruzeiros seriam
aplicados, nos exercícios de 1962 e 1963.
respectivamente, seiscentos milhões de
cruzeiro. no trecho Anápolis-Ceres. O não
asfaltamento dêsse trecho, nas condições
estabelecidas e combinadas, virá ferir
diretamente o próprio custo de vida em
Brasília: além de trazer verdadeiro
descalabro para o sistema rodoviário do
País.
Votamos também. nos Orçamentos
para 1961 e 1962, verbas no total de
quatrocentos milhões de cruzeiros apenas
para movimento, de terras no trecho
Anápolis-Ceres. o qual está sendo
atacado sem nenhuma obra de arte. Se
falharem em 1962 e 1963, os seiscentos
milhões de cruzeiros destinados à
Rodovia
Brasilia-Anapólis-Belém,
o
Govêrno perderá os quatrocentos milhões
investidos em movimento de terras
naquele trecho, de vital importância para
o próprio abastecimento de Brasília.
Sr. Presidente, Anápolis, queiram ou
não é a única cidade industrial em tôrno
de Brasília, com capacidade para
transformação da produção agropecuária,
porque não se improvisa uma cidade
industrial em poucos anos. Se, portanto,
faltar o asfaltamento naquela região do
interior do Brasil, uma das de maior
capacidade produtiva, os produtores não
terão como escoar sua produção para
Anápolis, e como resultado veremos o
custo de vida se elevar, ou pelo menos se
manter nos têrmos atuais.
Já declarei mais de uma vêz nesta
tribuna: se providenciarmos trechos
rodoviários asfaltados para as zonas
acessórias de Brasília, o custo de vida
nesta Capital virá a ser o mais baixo de
todo o País, porque estamos cercados
das melhores terras do Brasil em
capacidade de produção.
Sr. Presidente, eram estas as
palavras que tinha a dizer sôbre êstes
dois assuntos, sobretudo êste último para
o qual peço a especial atenção do Sr.
Primeiro-Ministro.
Dirijo apêlo ao Sr, Primeiro-Ministro
para que determine à Superintendência
da Valorização da Amazônia que
entregue os seiscentos milhões de 1962 e
os
seiscentos
milhões
de
1963
para, asfaltamento do trecho AnápolisCeres, de vital importância para a
Amazônia, para o Estado de Goiás e para
o Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
hora do Expediente. Tem a palavra o
nobre Senador Paulo Fender.
O SR PAULO FENDER (não foi
revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, o assunto que me Fez à
tribuna ainda é, como o será por muito
tempo – Brasília.
Quando se discute a importância da
mudança da Capital Federal para o
planalto Central, quase sempre os
opositores de Brasília se perdem em
devaneios e leviandades, sem atentar
para a importância econômica que
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representa Brasília na conjuntura atual da
administração brasileira.
Tenho dito desta tribuna que a estrada
Belém-Brasília, que jamais seria realizada
se a mudança da Capital não se houvesse
concretizado – abre perspectivas não
sómente de fartura econômica para o País,
mas de ocupação real do nosso território,
desta imensa Pátria que, a prevalecer os
sistemas políticos que até aqui vinham
vigorando, de canalização dos recursos do
Ministério da Fazenda. pelo orçamento da
República, simplesmente para o Sul do
País, jamais seria conseguida. Por
conseguinte, me deterei, hoje, no problema
da Belém-Brasília, a BR-14, estrada que
representa a espinha dorsal do sistema de
transportes brasileiros e cuja importância
há quem faça por desconhecer mas que
não é desconhecida, felizmente, dos bons
patriotas, daqueles que não são brasileiros
do Sul ou do Norte, mas são brasileiros do
Brasil e querem uma civilização mais
equilibrada para nossa Pátria, onde haja
um Norte menos pobre e um Sul menos
rico.
A Belém-Brasilia, criada pelo Decreto
nº 3.710, de 19 de maio de 1958, foi
iniciada porque êsse decreto constitui a
Comissão Executiva da Rodovia BelémBrasília, isto é, da chamada "Rodobrás",
cuja presidência foi atribuída ao
Presidente da Superintendência do Plano
de Valorização Econômica de Amazônia.
Para que se tenha uma idéia do que
é essa estrada, é preciso cheguemos a
pormenores que tragam à luz essa
questão, sem possibilidade de que nos
possam oferecer controvérsia,
Sr. Presidente, quando se construiu a
Belém-Brasília, abriram-se três frentes, de
trabalho que mobilizaram engenheiros de
todo o País para a emprêsa. Essas três
frentes se localizaram: uma, com base em
Belém, tendo de cobrir 338 quilômetros de
estrada à margem do Rio Guamá até o Rio
Itinga, afluente esquerdo do Rio Gurupi; a
segunda foi estabelecida em Imperatriz,
cidade do Maranhão – e; aí, houve dois
caminhos a seguir, floresta a dentro: um
em direção ao Pará; isto é, à fronteira do
Maranhão com o Pará; outro, em direção a
Goiás, isto é, à fronteira do Maranhão com
Goiás, o que quer dizer uma no rumo de
Gurupi e outro no rumo do Tocantins – e
uma terceira frente, que estava em Brasília
e Goiânia (essa terceira frente tinha por
principal, função dar cobertura a trechos
pré-existentes à construção da própria
Rodobrás, isto é, aos 612 quilômetros que
vão de Anápolis a Gurupi e mais ainda dar
cobertura ao trecho entre Goiás e
Maranhão, com 633 quilômetros.
Ora, Senhor Presidente, sòmente a
zona da primeira frente, que é conhecida
como a impérvia floresta equatorial, basta
para ver-se que trabalhos foram
mobilizados para que uma estrada como
essa fôsse possível de ser conseguida: o
trabalho de desmatamento o trabalho de
destacamento, o trabalho de limpar. Só
êsses trabalhos, essas tarefas, dariam
para entusiasmar qualquer brasileiro, por
mais empedernido que fôsse, diante da
obra que desafiava muitos anos de
civilização, quatro séculos de civilização
brasileira, sem que a integração da Pátria
estivesse ultimada por falta dêsse
pioneirismo que Juscelino Kubitschek,
diga-se a verdade, conseguiu trazer para
o coração do Brasil.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muita honra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A
estrada que V. Ex.ª se refere em seu
discurso é de suma importância e de vital
interêsse para o Brasil. E' uma estrada,
pode-se dizer, profundamente nacional; é
uma estrada que liga três grandes
Estados: Goiás, Maranhão e Pará.
Êsse escoadouro, cujo sangue é o
transporte, rejuvenescerá, revigorará

todos êsses Municípios que vai beneficiar.
Essa zona, como V. Ex.ª sabe, é
riquissima, não só em madeira de lei, em
terrenos férteis próprios para a lavoura e
a pecuária, mas, também, riquíssima em
minerios. Poucos brasileiros, sabem da
importância dessa região e não estou
exagerando, porque digo a verdade nua e
cruá. Essa estrada precisa ser olhada
com carinho, porque olhar por ela é fazer
obra de patriotismo. Só as riquezas dos
babaçuais que ali existem constituem um
patrimônio para o nosso País, porque o
petróleo pode-se extinguir daqui talez há
um século, mas o babaçu jaacais se
extinguirá. Quando morre uma árvore
adulta de babaçu, no local nascem três
outras para substituila e V. Ex.ª não
ignora que o babaçu produz intensa
riqueza se industrializando. Do babaçu
tira-se a gasolina, o óleo "Diesel", as
diversas parafinas, enfim, quase tudo o
que o petróleo produz.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V.
Ex.ª poderia acrescentar o coque.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Exatamente, o coque que dizem é melhor
do que a Sardif, carvão mineral da;
Inglaterra. De sorte que olhar para esta
estrada – como V. Ex.ª sabe muito bem
porque é homem da Amazônia – é fazer
obra de brasilidade, abandoná-la é
absurdo e querer prejudicar ao Brasil
Ademais V. Ex.ª disse muito bem que
essa estrada favorecerá a vinda dos
produtos para Brasília, diminuindo,
portanto, o custo de vida nesta Capital.
Além disso a pecuária e a lavoura que se
desenvolverão nessa imensa zona que
conheço bem, dentro de alguns anos
produzirão riqueza imensa não só para
esta estrada como para o próprio País.
De sorte que Vossa Ex.ª hoje defende
tese digna de seu espírito público e de
sua inteligência. Continue falando sôbre o
assunto porque V. Ex.ª faz obra de
brasilidade.
O SR. PAULO FENDER: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Vossa Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
satisfação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Quando se tratou de abrir essa estrada,
mais de uma vez eu fiz ver aqui aos que
falavam sôbre o assunto, da seriedade
dessa obra, porque se ia cortar a floresta
virgem da região amazônica, região
diferente de tudo o que conhecemos no
resto do Brasil.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª
a conhece muito bem.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – E'
região onde qualquer picada aberta se
não é conservada constantemente, dentro
de um mês fica impenetrável, e pior do
que tudo, com arborização que nasce de
tiririca e jurubeba. Ninguém caminha
sôbre tiririca e jurubeba, porque uma
corta – o capim tiririca – e a outra
espinha, a jurubeba brava espinhosa.
Chamei a ésse ponto, dizendo que se o
Govêrno
não
estava
realmente
aparelhado para levar avante essa obra
grandiosa, incontestavelmente de grande
utilidade para o País, porque liga o Norte
ao sul, seria melhor que não gastasse
dinheiro para depois abandoná-la, como
tem feito. Se; por conseguinte, o Govêrno
não dispõe de dinheiro para determinada
obra não deve iniciá-la. Bilhões foram
gastos na Belém-Brasilia e agora ela está,
pode-se dizer, intransitável. E para que se
torne transitável tem-se que despender
bilhões. Eis a razão por que me opus. à
obra já àquele tempo.
O SR. PAULO FENDER: – Muito
obrigado a V. Ex.ª Sr. Presidente, o
aparte que me acaba de conceder o
nobre Senador Pedro Ludovico bem
demonstra quanto S. Ex.ª conhece a
gleba do centro-oeste brasileiro e
quanto o seu patriotismo nêle consa-

Abril de 1962

503

gra o entusiasta dessa rodovia que,
digam o que disserem, é uma realidade
no sistema de transportes nacional.
A contragosto, ofereço daqui,
em parte, uma certa contradita ao que
afirma o nobre Senador Fernandes
Távora.
Quem se debruça sôbre a estética e
os relatórios dos trabalhos da BelémBrasília, já realizados até aqui, não pode
mais admitir que a jurubeba ou outras
ervas daninhas, de fácil invasão dos
caminhos, possam sacrificá-la. E' uma
obra de vulto, que tem dois mil e duzentos
quilômetros de extensão por dez metros
de largura, e que, a par de seu eixo, se
estende por oitenta quilômetros em cada
um dos seus lados.
Vejamos a grande área que essa
estrada está cobrindo no território
nacional. E' uma área que encerra setenta
municípios brasileiros – dez no Pará, três
no Maranhão e cinqüenta e sete no
Estado de Goiás.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se
Vossa Ex.ª me permite, desejo repetir que
não me insurgi contra a construção da
estrada Belém-Brasília. Apenas disse
que, se o Govêrno não tinha recursos
suficientes para completar essa obra, que
não a iniciasse. A Belém-Brasília, como
qualquer outra estrada, mas sobretudo
ela, se não fôr asfaltada, ninguém a
conservará. Conheço perfeitamente a
região e sei o que digo.
O SR. PAULO FENDER: – Recolho
o aparte de V. Ex.ª pelo que êle encerra
de advertência à gravidade da situação,
com respeito às verbas que o Govêrno
deve dar à continuação da estrada e que
não dá. Mas, que essa obra jamais
poderá ser sacrificada, é uma verdade, já
é um truísmo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Ninguém o desconhece.
O SR. PAULO FENDER: – Em
conseqüência da estrada Belém-Brasilia,
Sr. Presidente, na área do Guamá isto é,
naquele trecho do Gurupi ao Guamá
surgiu um Simples povoado, chamado
Vila Mãe do Rio que agrupa já
oitocentas famílias de nordestinos que
para ali migraram e ali trabalham na
produção de gêneros de primeira
necessidade, sobretudo mandioca, o
arroz e o feijão.
O Estado do Maranhão já é grande
beneficiário da estrada. Basta citar o
exemplo de Imperatriz, que produzia vinte
mil sacas de arroz por ano e passou: a
produzir duzentas mil, no mesmo período,
depois da Belém Brasília.
Por aí se vê que a obra é de vulto,
um dêsses empreendimentos que,
mesmo a incúria e a incompreensão dos
Governos, quaisquer que êles sejam não
conseguirão destruir.
Como bem acentuou o Senador
Pedro Ludovico, a região do CentroOeste brasileiro, a que serve a BeIémBrasília, inclui grandes áreas de
pastagem onde os rebanhos bovino e
porcino se estão multiplicando. As matas
de lontra e pesquiseiro também
já estão sendo objeto de atenção
de posseiros que para lá se vão
deslocando, reduzindo, assim, o número
dos latifúndios, tudo isso em razão da
existência da BR-14.
Sabe o Senador Pedro Ludovico o
incremento que teve a pecuária na cidade
de Filadélfia, por exemplo, depois daquela
estrada.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – E'
verdade.
O SR. PAULO FENDER: – AIém
disso, os núcleos de ilegível se
multiplicam, paralelamente a grande
estrada, e o transporte e comercialização
dos produtos agropecuários é feito, a
duras penas é verdade, mas na realidade
o é.
Cito aqui um exemplo trivial,
doméstico, mas que há de pesar nas
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consciências para apoio à minha tese: a
manteiga, que quase tôda é vinda do sul
para o meu Estado, era, ali vendida,
através
da
Belém-Brasília,
por
conseguinte numa época em que os
gêneros alimentícios custavam muito
menos, a 600 cruzeiros o quilo! Agora
vendida em Belém do Pará a 200
cruzeiros.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª mais um aparte?
O SR.PAULO FENDER: – Com
satisfação.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª
se refere à manteiga do leite? Porque o
sertanejo, em geral, costuma chamar de
manteiga à espécie de margarina tirada
do côco, por exemplo:
O SR. PAULO FENDER: – Não,
refiro-me à manteiga de leite. Foi um
pequeno
exemplo
que
dei
para
demonstrar que não é a Belém-Brasília
ainda
um
caminho
impérvio,
já
completamente obstruído em grandes
trechos, malgrado a incúria do Govêrno
face à grande obra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Se
Vossa Ex.ª me permite novo aparte, há
ainda um ponto importante a acentuar:
Trata-se da extração da gordura do côco
babaçu. V. Ex.ª deve saber que, depois
da construção da BR-14, no município de
Carolina, no Maranhão, e em dois outros
municípios de Goiás, surgiram refinarias
que, tratam, o côco babaçu para a
produção de gordura, O Mundo tem fome
de gordura – todos sabemos – e quando
pudermos refinar 100, 200 ou 500
toneladas de gordura – essa gordura
exportada trará divisas para o Brasil.
O SR. PAULO FENDER: – Vossa
Ex.ª diz muito bem: Os produtos do
babaçu; não estão sendo utilizadas como
deveriam sê-lo.
Iniciei meu discurso dizendo que o
tema era Brasília, e só depois – repito –
que esta importante obra amadurecer a
que as complementares de sua existência
poderão mostrar aos incréus os
verdadeiros
resultados
do
empreendimento.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V.
Excelência dá licença para mais um
aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muita honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Seria importante que V. Ex.ª lembrasse a
necessidade imprescindível de fazer
acompanhar essa estrada do telégrafo e
da instalação, em diversos pontos, de
campos de aviação. Dessarte aquêles
que ficam naquele semi-desterro teriam
meios de se comunicar com o resto do
mundo. V. Ex.ª não Ignora que uma das
condições para qualquer colonização é a
comunicação que se estabelece entre
êsses núcleos e o resto do mundo.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O
nobre orador permite que responda ao
eminente Senador Fernandes Távora
O SR. PAULO FENDER: – Tenha
muito honra. V. Ex.ª melhor do que eu
poderá fazê-lo.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – a
Permita-me informar ao nobre Senador
Fernandes Távora que a estrada está
funcionando. Ainda ontem avistei-me com
um rapaz que veio de caminhão, lá da
fronteira do Pará ate Brasília. Estou
informado de que as sementes de babaçu
trafegam nos caminhões, sem parar, em
tôda essa zona, dirigindo-se para São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
onde, em usinas mais aperfeiçoadas, são
transformadas para a produção de
gordura.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
caboclo num caminhão anda até por cima
de terra de fogo.
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Mas,
anda!
O SR. PAULO FENDER: – Muito
obrigado, nobre Senador Pedro Ludovico.
Complementando a resposta de
Vossa Excelência ao eminente Senador
Fernandes Távora, informo já existirem
vários campos de pouso ao Longo da
Belém-Brasília.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – É do
projeto da Belém-Brasília.
O SR. PAULO FENDER: – É do projeto
Comunico ao nobre Senador Fernandes
Távora, que só se fizeram possíveis as
primeiras desmatações com operação da
aviação, porque a agressividade da floresta
era de tal ordem que os pioneiros se viram
obrigados a construir pistas de emergência
para a execução da própria estrada. Algumas
existem até hoje, inclusive para aviões
pesados.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Essas pistas de emergência sé não forem
conservadas não poderão ser utilizadas.
O SR. PAULO FENDER: – É uma
tese respeitável a de V. Ex.ª e se
coaduna com o espírito do meu discurso.
No final, estaremos de acôrdo, isto é, no
apêlo que farei ao Sr. Presidente, no
sentido de que ordens sejam dadas ao
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem e que as verbas consignadas
no Orçamento da República sejam
entregues à SPVEA, a fim de que não
seja criminosamente, pelo descaso, com
relação à BR.-14, ou seja, a BelémBrasília.
Sr. Presidente, não terminarei estas
palavras sem abrir daqui, para os
interessados na grande obra de penetração
do território nacional, as perspectivas que
devem ser abertas, em qualquer critica que
se fizer ao empreendimento, com relação
aos investimentos complementares e
indispensáveis a que seu planejamento
total seja atendido.
Não se rasgou a BR- 14 por simples
diletantismo ou para fazer-se um raid de
norte a sul; o que se fez foi abrir uma via
de comunicação que seria o primeiro
passo
para
outras
vias
outros
investimentos, enfim, para a melhor
redistribuição demográfica ao País. Essa
estrada,
necessàriamente,
oferecerá
oportunidade para as migrações internas,
para o descongestionamento do Nordeste
superpopuloso e miserável.
Sem que o Gevêrno aplique
investimentos complementares na BR-14.
não haverá SUDENE capaz de socorrer a
angústia
dos
nossos
compatrícios
nordestinos. É forçoso que se ajude o,
Nordeste através da ajuda ao CentroOeste e ao Norte. O Brasil é um só e seus
problemas hão de ser atacados em
conjunto; só extendido no tudo é que as
partes poderão ser beneficiadas. Esta a
minha tese.
Urge,
então,
se
realize
um
planejamento para a colonização das
zonas servidas pela Belém-Brasília. Há um
acôrdo celebrado, pela SPVEA, com a
Comissão Mista da FAO e a UNESCO, e
êsse acôrdo tem por objetivo os
levantamentos pedológicos e geográficos
em geral, da Região Amazônica Logo que
a Belém-Brasília foi rasgada, a referida
Comissão levou seus trabalhos até ali;
importantes prospecções foram feitas e os
estudos de laboratório, quanto à perfiz de
selo colhidos ainda estão em andamento.
Os objetivos dessa Comissão Mista
eram os seguintes:
1º – localizar terras agricultáveis;
2º – dizer das aptidões e limitações
dessas terras;
3º – investigar as relações entre solo
e vegetação;
4º – selecionar tipos florestais e
indicar as reservas florestais de renda.

Êsses estudos, Sr. Presidente, estão
feitos;
falta
o
planejamento
da
colonização para aproveitá-los. É por
conseguinte um crime contra a economia
do Norte e do Centro-Oeste brasileiro, o
indiferentismo do Govêrno, em relação
aos recursos necessários a que a grande
realização colonizadora complemente a
existência da Belém-Brasília, para se
tornar uma realidade.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V Ex.ª outro aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª
sugeriu, que as Redações excelentes, do
Nordeste brasileiro, fôssem aproveitadas
às margens da Estrada Belém-Brasília.
Seria medida de grande alcance e ao que
parece, fazem parte do plano da
SUDENE. Levar o excesso da população
nordestina que vive em zonas de
estações climáticas desfavoráveis, para
essas regiões, seria um bem para os
nossos patrícios e para o Brasil. Nas
regiões de Goiás, do Pará, do Maranhão
e de Mato Grosso, encontrariam êles um
amtiente melhor e maiores facilidades de
vida. É uma sugestão digna de nota e de
consideração.
O SR. PAULO FENDER: – Multo
obrigado ao Senador Pedro Ludovico que,
generosamente; acolhe sempre as
minhas idéias.
Por último, Sr. Presidente, devo
assinalar duas importantes obras de arte
que existem na Belém-Brasília, realizadas
através de investimentos muito pesados
de capital, mas que ai estão para garantirlhe a perenidade de funcionamento, no
percurso que cobrem. São elas a ponte
sôbre o Rio Guamá e a ponte sôbre o Rio
Tocantins. A primeira, inaugurada em 25
de setembro de 1960 a cujo ato tive a
honra de estar presente, cobre 184
metros de Cumprimento e 10 de largura.
É uma ponte relativamente pequena; tem
10 vãos de concreto. A grande obra,
porém, da Belém-Brasília é a do
Tocantins, que tem mais de meio
quilômetro; isto é 533 metros de
comprimento, a maior obra do mundo em
espaço vão de concreto pretendido. A
construção da ponte que cobre o Rio
Tocantins, a título de curiosidade,
revelarei que se gastaram 597 toneladas
de aço e 50 000 sacas de cimento.
São duas grandes obras, Sr.
Presidente, e justificariam que o govêrno
a qualquer preço, não paralisasse o
investimentos na complementação da
importante rodovia. Essas pontes não
foram feitas para amanhã, a prevalecer a
profecia pessimista do nobre Senador.
Fernandes Távora ficarem ao abandono.
Essas pontes foram feitas para dar curso
a caminhões em grandes quantidades,
que hão de talar o Centro-Oeste e Norte
brasileiros indefinidamente para que este
país possa vir a ser realmente a grande
potência que o mundo – não só nós
brasileiros espera, e esperamos que o
seja. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE: – Sr. Senador
Paulo Coelho enviou à Mesa discurso a fim
de ser publicado, na forma do disposto no
artigo 201 § 2º, do Regimento Interno.
S. Ex.ª será atendido.
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todo, formulo um veemente apêlo ao Sr.
Ministro da Saúde, a fim de que,
liberando essa verba, torne possível
dotar a população de Apuaú da
assistência médica, que tanto lhe está
faltando.
Solicito se digne V. Ex.ª Sr.
Presidente, de fazer chegar esse apêlo ao
conhecimento do ilustre titular do
Ministério da Saúde.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa requerimento que vão ser lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 127, DE 1962
Nos têrmos do que dispõe o art. 261
do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª
a reconstituição do PDL-40-54 (mantém a
decisão
do
Tribunal
de
Contas
denegatória do registro do têrmo, de
contrato de compra e venda celebrado
entre o Serviço do Patrimônio da União e
Vernonica Carlini e outros, para
efetivação da desapropriação de áreas
com benfeitorias, situados na cidade do
Rio Negro, Estado do Paraná), em virtude
de extravio.
Sala das Sessões, 18 de abril de
1962. Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 128, DE 1962
Nos têrmos do que dispõe o art. 261
do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª
a reconstituição do projeto de decreto
legislativo nº 96-53 (aprova o contrato
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e A. Martins
Mendes & Cia. Ltda. para execução de
dutos, em prosseguimento, para cabos
telegráficos, no refúgio central da Avenida
Brasil, desde a Caixa, Visitas, nº 85, na
confluência da avenida Francisco Bicalho,
até a Caixa nº 99, inclusive), que se acha
extraviado.
Sala das Sessões, 13 de abril de
1962. Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 129, DE 1962
Nos têrmos do que dispõe o art. 261
do Regimento Interno, requeiro a
reconstituição do projeto nº PLS-66-54
(autoriza a construção do prédio da
Faculdade de Direito do Espírito Santo, e
dá outras providências), que se encontra
extraviado.
Sala das Sessões, 13 de abril de
1962. Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 130, DE 1962
Nos têrmos do que dispõe o art. 261
do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª
a reconstituição do projeto do decreto
legislativo nº 110-53 (aprova o contrato
celebrado, em 17 de abril de 1947, entre
o Ministério da Agricultura e Francisco
Moreno da Silva e sua mulher, Maria do
Carmo Oliveira, para fins de irrigação
agrícola na sua propriedade denominada
"Penha", situada no Município de Iguatu,
Estado do Ceará, nos têrmos dos
decretos-leis ns. 1.498 de 9 de agôsto de
1939, e 3.782 de 30 de outubro de 1941),
que se acha extraviado. Sala das
Sessões, 13 de abril de 1962. Jefferson
de Aguiar.

É O SEGUINTE O DISCURSO DO SR:
PAULO COELHO

REQUERIMENTO Nº 131, DE 1962

Senhor Presidente:
O Orçamento para o corrente ano
consigna uma dotação de dez milhões de
cruzeiros para a construção de um pôsto
médico no Município de "Apuaú". no
Estado do Amazonas
Associando-me ao pedido formulado
pela Assembléia Legislativa do Es-

Nos têrmos do que dispõe o art.
261 do Regimento Interno, requeiro
a reconstituição do projeto de Lei
de Câmara nº 198-50 (Regula, o
regime das emprêsas concessionárias de
serviços públicos), que se encontra
extraviado, segundo informação da
Secretaria.

Sábado 14
Sala das Sessões, 13 de abril de
1962. Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria
dos requerimentos lidos é da competência
do Presidente do Senado, que lhe dá o
seu assentimento.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
hora do expediente. A Ardem do Dia de
hoje depende de votação, e como não há
quorum, fica transferida para a próxima
sessão.
Como sabem os Srs. Senadores,
não realizaremos sessões durante a
Semana Santa.
Assim, a próxima sessão do Senado
está marcada para o dia 23 do corrente.
Há, oradores inscritos para esta
oportunidade.
Tem a palavra o nobre Senador
Nelson Maculan.
O SR. NELSON MACULAN (não foi
revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, no dia 5 do
corrente, ocupei a tribuna para trazer ao
conhecimento da Casa a situação em que
se encontram os produtores de algodão
do
Estado
do
Paraná,
e
da
comercialização do referido produto que,
por circunstâncias infelizmente sempre
ocorrentes durante a época de safras
proveitosas e abundantes, tem aviltado o
seu preço enquanto está em mãos dos
agricultores.
Fui surpreendido, ontem, Por uma
comissão que se fazia acompanhar pelo
Dr. Francisco Scorzini, prefeito Municipal
de Assaí, e de seguramente dez
cotonicultores daquele município.
Tive oportunidade, então, de
encaminhar
a
representação
do
município de Assai, que veio para
entender pessoalmente com o Primeiro
ministro Tancredo Neves. Durante a
visita que fizeram a S. Ex.ª, entregaramlhe o memorial que bem demonstra a
situação de dificuldades em que se
encontram
os
cotonicultores.
Em
conseqüência das condições inerentes
a própria cultura do algodão é
imprescindível o emprêgo de inseticidas
e fertilizantes, infelizmente, todos êles
de importação, através da Instrução
204 da SUMOC. Importação feita
hoje, na mesma base de qualquer
outra mercadoria que não tem a mesma
importância
sequer
constitui
fator
decisivo para o aumento da nossa
produção.
A demonstração feita ao Primeiro
Ministro foi brilhantíssimo, com dados
modestos mas reais dela podendo-se
concluir que o município de Assai é o
maior produtor de algodão do Brasil pois
de 1961 para 1962, ou seja com uma
única safra, sua produção que era da
ordem de dois milhões e quinhentos mil
arrobas duplicou. Hoje, Assai colhe e
exporta cêrca de cinco milhões de
arrobas de algodão.
Embora um alqueire paulista. ou
seja, vinte e quatro mil e duzentos
metros quadrados, produza por media;
trezentas arrobas, a cultura do algodão é
deficitária.
E' de se notar que município que
possuía cinco mil pés de café, se pretende
substitui-los por cultura do algodão, num
evidente esfôrço de diversificar a produção
a fim de intensificá-la.
Mas as esperanças e praticamente a
vontade que tem o agricultor de
multiplicar sua produção cai por terra.
Manda-se que a produção seja
intensificada e não tratam, com a devida
clareza e objetividade, dos problemas da
produção algodoeira inclusive o de
fixação de preços que vai a duzentos e
vinte e cinco cruzeiros por arroba.
Ficou plenamente demonstrado, pelo
memorial, que uma arroba, hoje, custa
setecentos cruzeiros.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, por
várias vëzes tenho dito aqui nesta tribuna
que é necessário que a Comissão de
Fixação de Preços se transporte para o
interior, a fim de estudar in Iocun os
problemas
da
agricultura
e
não
permanecer nos gabinetes.
E' necessário que a Comissão abra
armazens no interior dê garantias aos
homens do campo, ouça aos que
trabalham a terra a fim de que não adote
medidas inóquas que nenhum beneficio
acarretam ao produtor se pretende fixar
preços para tôda a produção agropecuária,
em nosso País, nos centros de consumo.
Pôr várias vêzes, Sr. Presidente,
usei a tribuna para fazer chegar aos
ouvidos das autoridades, dos homens que
nos dirigem, do Govêrno, para que se
transportem para o interior e larguem um
pouco, as comodidades das ruas
asfaltadas e os ambientes de ar
condicionado e, através do contato com a
realidade com os Iavradores, possam,
então, verificar a situação, para que um
preço mínimo, pelo menos, recompense o
trabalho e sirva de estímulo a que êsses
homens continuem trabalhando a terra.
Srs. Senadores, a verdade é que S.
Ex.ª, o Sr. 1º Ministro Tancredo Neves,
ouvindo a demonstração falta por aquêles
homens de mãos calejadas que estavam
acompanhados pelo Prefeito, garantiu
que, em oito dias, daria solução ao
problema do algodão em nosso País.
Afirmou, ainda, que o próprio Governador
de
São
Paulo
vem
insistindo,
continuadamente, para que haja uma,
modificação, um reajustamento dos
preços mínimos para o algodão, para que
não aconteça aos cotonicultores em 1962
o que aconteceu em 1957, quando
determinaram um valor baixo, depois
disto, o algodão foi totalmente adquirido
por três grupos que monopolizaram a
compra do algodão no sul do País, o qual
como por milagre, num salto de gigante,
subia de cotação. E aquêle que Lutou,
trabalhou, sofreu, colheu e entregou a
produção não pôde se beneficiar.
Deixo aqui, o meu apêlo ás
autoridades e aos responsáveis, pela
produção agropecuária. Desta tribuna,
continuarei sempre levantando a voz para
trazer o meu protesto para que esses
heróis que constroem a grandeza da
nossa Pátria não sejam esquecidos.
(Muito bem !)
O SR. PRIESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Silvestre
Péricles.
O SR. SILVESTRE PERICLES (não
foi revisto pelo orador): – Senhor
presidente e Srs. Senadores, sou, por
feitio pessoal, parcimonioso na leitura de
jornais, isto é, não os leio com muita
freqüência.
Hoje, entretanto, deparou-se-me um
artigo ou uma apreciação no "Correio
Braziliense", que prefiro seja "brasiliense"
com em vez de z. Diz êsse jornal:
HORARIO NÃO ATENDE
As autoridades que supèrvisionam a
universidade Federal de Brasília, depois
de meticuloso estudo, decidiram fixar para
a parte da manhã o horário das aulas.
Sem
que,
todavia,
queiram
os
responsáveis por essa instituição cultural
prejudicar a outrem, há aproximadamente
sessenta por cento dos alunos que são
funcionários públicos ou militares, cujo
horário de trabalho coincide com o dá
Universidade.
Ao tempo do ex-presidente Jânio
Quadros, ficara estabelecido que os
servidores que estudassem teriam licença
especial para tanto. Assim; nada mais
coerente e justo que os responsáveis
pelas repartições públicas, estudem uma
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forma que permita aos servidores,
condições de freqüência à Universidade
Federal.
Atente-ce para o aspecto de que o
ensino é fator básico para qualquer
comunidade, uma civilização cresce e se
consolida senão a base da cultura,
ministrada de acordo com metodologia
objetiva; clara.
Evidentemente, o ensino é peça vital
na engrenagem constitucional do Estado.
Dele dependem as gerações, sempre
desejosas em receber do poder público
instrumentos que facultem a emancipação
da cidadania.
Os funcionários públicos de Brasília,
civis ou militares, esperam que o Govêrno
estude uma fórmula conciliatória que vise
beneficiá-los, quanto à freqüência à
escola. E' justa a reivindicação.
Efetivamente, Sr. Presidente, está
aqui uma boa, uma digna observação. Sei
que vários universitários, depois de
rigoroso exame em que foram aprovados
menos de cinqüenta por cento, dirigiram
um Memorial ao Magnífico Reitor da
universidade, de Brasília, Professor Darcy
Ribeiro.
Vou ler êsse documento, que está
bem escrito, bem, conhecido e bem
expresso. E' o seguinte:
Lé:
MAGNIFICO
REITOR
FUNDAÇAO
UNIVERSIDADE
BRASILIA.

DA
DE

Os abaixo-assinados, candidatos
aprovados nos exames vestibulares à
Universidade de Brasília, considerando
que:
1.
A
previsão
já
dada
a
conhecimento, não-oficialmente de que as
aulas da Universidade seriam dadas na
parte da manhã, sendo que algumas na
parte da tarde;
2. Um grande número de candidatos
aprovados trabalha em Brasília, sob o
regime de dois meio-expediente, quais
sejam os funcionários do Poder Executivo
Fundações, NOVACAP, do Comércio, da
Indústria etc.
3. Tem sido preocupação do
Govêrno o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento cultural da Nação,
facilitando à maioria os metos e os,
estabelecimentos de ensino necessários
a êste objetivo o que provam a recente
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e
a criação da Fundação Universidade de
Brasília;
4. A falta de freqüência às aulas
implicará na reprovação ou exclusão do
aluno;
5. Será pràticamente impossível a
freqüência às aulas dos que trabalham ou
que, por outros encargos de família,
caseiros ou particulares, não possam
comparecer à Universidade, pela manhã
e à tarde;
6. Com a exclusão ou reprovação de
um grande número de alunos, além de
prejudicá-los, haverá prejuízos à própria
Nação, pois esta não poderá contar, em
futuro próximo, com novos valores de
cultura superior;
7. Desejam deixar bem expresso que
não há, nem poderá haver, qualquer
cunho político neste abaixo-assinado;
8. A cultura é a glória do Homem e a
razão de ser do Universo;
9.
Os
abaixo-assinados
concordam
em
cotizar-se
Para
remunerar os professôres, caso jul-
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gue a Universidade onerosa a instituição
de um outro turno, noite;
10. Brasília,foi criada como cidade
eminentemente
administrativa,
para
propiciar um melhor entrosamento e
maior colaboração entre os podêres nela
representados, não podendo, pois,
atender às aspirações de alguns –
Legislativo e Judiciário em detrimento de
outro – Executivo.
Vêm, com todo o respeito e
consideração
solicitar
a
Vossa
Magnificência
seja
estudado
o
estabelecimento de um horário noturno de
aulas, sem prejuízo dos demais, nos
diferentes troncos: Com a esperança
própria daqueles que solicitam o que
consideram justo, agradecem a Vossa
Magnificência, antecipadamente, o ato
humanitário que tornaria realidade as
aspirações dos signatários.
Brasília, D.F., em 28 de março de
1962.
Sr. Presidente, recebido êsse
memorial, o Magnífico Reitor da
Universidade não lhe deu, ao que parece,
despacho oficial ou uma resposta cabal
ao pedido que lhe fôra dirigido.
A imprensa, porém, publicou uma
declaração de S. S.ª segundo a qual não
podia determinar horário noturno de aula
pelos motivos que enumerava. São os
seguintes:
a) A Universidade ia exigir muita
dedicação do aluno.
b) O rendimento do curso, à noite,
seria muito inferior ao da manhã, porque
o aluno já -compareceria cansado em
razão das atividades diárias.
c) A Universidade à noite ficaria
reservada a outros cursos de pósgraduação ou talvez de especialização.
Sr. Presidente, é preciso acrescentar
que as aulas já começaram na segundafeira próxima passada, dia 9 do corrente,
e
os
interessados;
aqueles
que
subscreveram o memorial não têm podido
comparecer.
Consta, por outro lado, que uma
comissão de estudantes universitários de
Brasília esteve com o Magnífico Reitor.
Prof. Darcy Ribeiro, e que este prometera
interceder junto ao Exmo. Sr, Ministro da
Educação e Cultura a fim de conseguir
seja facilitado o comparecimento dos
que trabalham pela manhã, sem prejuízo
das
suas
funções,
vantagens
e
obrigações.
Posso
informar
ainda
que
até sargentos do Exército, gente
modesta, portanto fizeram os exames
vestibulares
e
foram
aprovados.
Como é que êsses sargentos, poderão
afastar-se
de
suas
obrigações
militares diárias? Estão sujeitos à
disciplina e aos regulamentos militares.
Conseqüentemente, para êsses, o
curso noturno impor-se-ia.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. SILVESTRE PÉRICLE: – Pois
não!
O SR. RUY CARNEIRO: – Nobre
Senador, fui informado de que os
estudantes
pleitearam
um
horário
privilegiado nos seus serviços para
poderem estudar também pela manhã o
que, aliás, dado o regime de aulas da
Universidade, seria razoável.
O SR. SILVESTRE PERICLES: –
Chegarei até lá. Agradeço; entretanto, o
esclarecedor aparte de V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Foi o que
ouvi sôbre o assunto, dos rapazes e
moças, estudantes da Universidade de
Brasília, que me falaram a respeito.
Desejavam ter horário especial. nos
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seus trabalhos pela manhã, a fim de que
pudessem se dedicar aos livros à noite. Quer
dizer, um horário privilegiado, mas justo.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito
grato ao nobre Senador. Chegarei até lá,
para ver se isso resolve o problema, isto é,
se proporemos uma boa solução para o
problema, pois, quem vai resolvê-lo é o
preclaro Ministro da Educação.
Assim. Sr. Presidente é até enobrecedor
para o Brasil que sargentos do Exercito
entrem para uma Universidade. Repito que
os exames vestibulares foram efetivamente
rigorosos. Basta acentuar a percentagem dos
que foram aprovados menos da metade dos
candidatos!
Sr. Presidente, na minha pequena
biblioteca de Brasília, porque minha
livraria ainda está no Rio de Janeiro
encontrei obra de um psicólogo, um
professor estrangeiro, homem eminente,
em que êle declara:
"Para maior clareza, chamarei aos
professôres que falam de professôres
vivos, pois é um ser humano com o qual
temos certo contato pessoal; e chamarei
aos livros de professôres mortos. Notem
que não quero dizer com isto que o autor
do livro esteja morto. Pode até estar bem
vivo, São nossos professôres e falam
como êle os compêdios, como êste que
escrevo".
Mais adiante aduz:
"Não há dúvida de que um professor
vivo é mais útil do que morto. Na maioria
das vêzes, nos aconselham: "Não faça
isso. Você não pode fazer isso". Ou, então
nos agarrando pela mão, dizem. "Agora é
preciso que faça isto. E' melhor fazer
assim".
Sr. Presidente, isto vem muito a
propósito do que estou afirmando. Os
alunos da Universidade de Brasília
desejam professôres vivos. Posso dizer a
V. Exas – e todos, aqui, tiveram seus
professôres vivos, e muitos dêles
certamente foram excelentes – que os
querem com razão. Quantos dêsses
professôres nos levaram pela mão para o
bom caminho! Depois com o tempo com
as obrigações, com nossos afazeres,
chegamos a apreciar também, e muito
mais os "professôres mortos", os eternos
pensadores, os grandes idealistas dêste
mundo. As obras dêles estão aí. Não
preciso citá-las.
Como ia dizendo, Sr. Presidente,
êsses universitários desejam uma coisa
justa. Daqui, faço uma concitação ao
Magnífico Reitor, Professor Darci Ribeiro e
ao preclaro Ministro da Educação e Cultura,
o Ministro Oliveira Brito. Forçoso é que a
Universidade de Brasília dê o exemplo.
Existe um triângulo luminoso na vida das
nações. Este triângulo é formado pelo
Trabalho, Cultura e Justiça.
Nenhum povo sobrevive e até mesmo
vive na atualidade, sem êsse triângulo
luminoso.
Êsses rapazes e essas moças querem
curso superior, precisam estudar. Acontece
que muitos dêles trabalham o que é uma
honra para o Brasil – são funcionários
públicos civis e militares. Eis aqui uma
espécie de sugestão que levo ao Governo:
(Lendo)
Considerando o horário especial de
trabalho dos servidores públicos federais
civis e dos militares em Brasília e face aos
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases do
Ensino, determino:
1º) Que as repartições públicas federais
e organizações Militares sediadas em
Brasília, que tenham em sua lotação ou
efetivo salvadores ou militares regularmente
matriculados na Universidade de Brasília organi-
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zarão para estes escolas especiais de
modo a conciliar a prestação do número de
horas de trabalho fixado com a frequência
às aulas
2º) Para eleito do disposto no item
anterior, o servidor ou militar estudante
deverá completar antes, após ou durante
os meios expedientes as horas de
trabalho que passe frequentando às
aulas.
3º) Para o fiel cumprimento destas
circular o estudante devera apresentar
documento comprobatório da matrícula na
Universidade e do horário das respectivas
aulas.
Isto, Sr. Presidente, para evitar abuso.
Deste cenário augusto, chamado a
Câmara Alta, faço esta concitação ou apêlo
ao Magnífico Reitor da Universidade de
Brasília e ao preclaro Ministro da Educação e
cultura para que e normalize a situação
desses universitários.
Amanhã, eles serão úteis ao Brasil.
Trabalham dento do triângulo a que me
referi; querem estudar, ainda no mesmo
triângulo,
a
Cultura.
Como
velho
magistrado, dentro da Justiça, conclamo
para que essa gente receba do Poder
Público a devida instrução.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exª um aparte?
O SR. SILVÊSTRE PÉRICLES: – Com
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V.
Exª pleiteia e de inteira justiça. Aqui como
em tôda parte os pobres desejam receber
as luzes da Instrução. Em geral, os que
servem o País, como funcionários, não
perderam o direito a essa instrução.
Querem, chegar a um certo ponto em
que possam servir melhor ao País. Tôdas
as universidades e estabelecimentos e
educação costumam reservar um horário
pra essa gente órfã da ventura. Nada mais
natural, portanto, do que o apêlo de V. Exª
ao Magnífico Reitor da Universidade de
Brasília.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: –
Agradeço o valoroso e valioso aparte do
eminente Senador Távora. Com êle estou
de pleno acôrdo. O aparte do nobre
Senador Fernandes Távora é uma. síntese
do que acabei de expôr. O meu apêlo,
portanto, está agora enaltecido pelas
palavras do venerando Senador. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
oradores inscritos.
Se nenhum dos Senhores Senadoras
desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
sessão, designado para a próxima a
seguinte:
ORDEM DO DIA
Sessão de 23 de abril de 1962
(Segunda-feira)
1
URGÊNCIA
MATÉRIA EM REGIME DE PROJETO DE
LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 1961
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 115 de
1961 (nº 93 de 1959, na Casa de Origem
que cria Juntas de Conciliação e
Julgamento na 6ª Região da Justiça do
Trabalho e dá outras providências – em
regime de urgência, nos têrmos do art.
330 ,letra. c, do Regimento interno em
virtude do Requerimento nº 77. de 1961,
aprovado na sessão de 21 de março –
tendo:
Pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça
(nº 57, de 1962), favorável;
da Comissão de Legislação Social (nº
58, de 1962), favorável.
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da Comissão de Serviço público:
1º – oral proferido na sessão de 27 de
março pela audiência do Tribunal Superior do
Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as
emendas que oferece, sob números 1 a 3 –
CSPC;
da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de
março) pela impossibilidade de se
pronunciar a Comissão antes da diligência
solicitada pela Comissão de Serviço publico
Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de
março ), favorável ao projeto e às emendas.

8
REQUERIMENTO Nº 107 DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages solicita que o Projeto
de Lei do Senado nº 37, de 1952 que
modifica os artigos 378, 379, 381, 382m XVII
do Código de Processo Civil seja
encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.
9

2

REQUERIMENTO Nº 108, DE 1962

MATERIA EM TRAMITAÇÃO NORMAL

Votação, em discussão única, do
Requerimento) nº 108, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita, que o Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 1952 que modifica o
artigo 880, do Código de Processo Civil, que se
achavam em poder da extinta Comissão
Especial de Revisão do Código de Processo Civil
seja encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, sendo feita, se necessária a restauração
do processo respectivo.

REQUERIMENTO N. 78 (URGÊNCIA)
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 78, de 1962, de urgência
nos termos do artigo 330 letra c, do
Regimento interno para o Projeto de Lei da
Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sôbre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
e regula o exercício da profissão de
advogado.

10

3

REQUERIMENTO Nº 109, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 98, D E1962

Votação, em discussão única do
Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita que o Projeto
de Lei da Câmara número 39, de 1955 que
altera disposições do Decreto-lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de
Processo Civil), que se achava em poder da
extinta Comissão. Especial de Revisão do
Código de Processo Civil seja encaminhado
a Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita se necessária, a restauração do
processo do processo respectivo.

Votação, em discussão única, do
Requerimento numero 98 de 1962, de
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra
"b" do Regimento interno, para o Projeto
de Lei da Câmara número 178, de
1961 que isenta do impôsto de consumo
os fertilizantes simples e compotos
destinados a aplicação em atividade
agrícola.
4
REQUERIMENTO Nº 103 DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 103, de 1962 em que o
Senhor
Senador
Eugênio
Barros
solicita autorização, nos têrmos do artigo
49, da Constituição e do artigo 40 do
Regimento, para participar da Delegação
do Brasil as solenidades comemorativas
do 10º aniversário da Revolução
Boliviana.
5
REQUERIMENTO Nº 104, DE 1962
Votação, em discussão única do
requerimento nº 104, de 1962 em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita inclusão
em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 171, nº
I, do Regimento Interno do Projeto de
Decreto
Legislativo
Constitutivo
da
Organização Internacional e outros países
em 27-1-1958.

11
REQUERIMENTO Nº 110 DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages solicita que o Projeto
de Lei da Câmara número 258, de 1954 que
modifica o inciso IV do artigo 842, do Decretolei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939
(Código de Processo Civil), que se achava em
poder da extinta Comissão Especial de
Revisão do Código de Processo Civil seja
encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, sendo feita se necessária, a
restauração do processo respectivo.
12
ELEIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL

6

Eleição
da
Comissão
Especial
destinado a emitir parecer sôbre o Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1962, que
altera a redação do artigo 186, da
Constituição (Obrigatoriedade de concurso
para a investidura em cargo inicial de carreira
e proibição de nomeações internas)

REQUERIMENTO Nº 105, DE 1962

13

Votação, em discussão única do
Requerimento nº 105, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
inclusão em Ordem do Dia, nos têrmos
do art. 171, nº I do Regimento
Interno, do Projeto de Lei da Câmara nº
23 de 1953, que ampara a pequena
propriedade e fomenta a produção por
meio de crédito.

REQUERIMENTO Nº 111, DE 1962

7
REQUERIMENTO Nº 106, DE 1962
Votação em discussão única, do
Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita inclusão
em Ordem do Dia nos têrmos do art. 171, nº
I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que
aprova o acôrdo sôbre Privilégios de
Imunidades de da Organização dos Estados
Americanos, firmados pelo Brasil a 22 de
setembro de 1949.

Votação, em discussão única do
Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr.
Senador Mem de Sá solicita transcrição nos Anais
da nota conjunta dos Presidentes da Repúblicas
do Brasil e dos Estados Unidos da América.
14
REQUERIMENTO Nº 115, DE 1962
votação,
em
discussão
única,
Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a inclusão
em Ordem do Dia do 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de
Aeronáltica e dá outras providências.
15
REQUERIMENTO Nº 116, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 116 de 1962, em que e
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Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 1955, que
aprova o Plano de Viação Nacional.
16
REQUERIMENTO Nº 117, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 117, de 1962 em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
a inclusão em ordem do dia do Projeto de
Lei do Senado nº 21, de 1952, que
estabelece indenização para os casos d
17
REQUERIMENTO Nº 118, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 118, de 1962, em que o
Sr, Senador Jefferson de Aguiar solicita
para Comissão que se seguiu no
despacho inicial de distribuição o Projeto
de Lei do Senado nº 8, de 1954 que cria o
Serviço Nacional de Assistência à Velhice
e dá outras providências.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e
20 minutos.
DISCURSO DO SR. SENADOR RUY
CARNEIRO, PROFERIDO NA SESSAO
DE 12-4-62, E PUBLICADO POR TER
SIDO COM INCORREÇÕES.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (não foi
revisto pelo orador): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, Brasília recebeu,
esta madrugada, o Presidente João Goulart
de retôrno de sua viagem aos Estados
Unidos da América e ao México.
Não podia, Sr. Presidente, nesta
sessão de hoje, deixar de fazer o registro
desta visita do Chefe da Nação a êsses
dois Países amigos, de modo especial os
Estadas Unidos de América do Norte.
Quando em junho do ano passado, em
companhia de quatro Senadores, inclusive o
Senador Reginaldo Fernandes, aqui
presente, percorremos os Estados do Oeste
daquele País, tivemos a oportunidade de
sentir o grande interêsse que o povo
americano tem pelas coisas do Brasil, pelas
nossas realizações, pelo sentido de nossas
obras, pelo trabalho que executamos e pela
conduta de nossos Governos.
Sr. Presidente, bode, na América do
Norte, é muito diferente o conceito a nosso
respeito. Recordo-me de que em 1953,
participando da reunião interparlamentar
em Washington, em companhia do atual
Governador da Bahia, o ex-Senador Juracy
Magalhães, percorri vários Estados
americanos. Noto que a diferença entre
aquela época e a atual á muito grande. Daí
a razão por que, quando voltei dos Estados
Unidos em companhia dos nobres
Senadores Reginaldo Fernandes, o
saudoso Senador Francisco Galioti, Jorge
Maynard
e
Fausto
Cabral,
tive
oportunidade de referir-me a êsse interêsse
do povo americano pela vida brasileira.
O SR. REGINALDO FERNANDES:
– Vossa Exª dá licença para um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
prazer.
O SR REGINALDO FERNANDES: –
Integrando a comissão de Senadores que
visitou as obras contra as sêcas da região
central dos Estados Unidos, quero
dar meu testemunho da eficiência
do conhecimento e do interêsse que

tem pela região nordestina e do êxito com
que concluiu seu trabalho nos Estados
Unidos.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
agradecido ao nobre Senador Reginaldo
Fernandes pelo amável aparte, com que
enalteceu a modesta tarefa que realizei
integrando aquela Comissão Especial de
Sêcas, na viagem que fizemos.
Quando retirassem a Comissão teve
oportunidade de informar ao então Chefe
da Nação, Dr. Jânio Quadros, o que se
passava nos Estados Unidos e o
interêsse do povo americano pelas coisas
do Brasil.
Em dezembro já na vigência do
regime parlamentarista e na Presidência
da República o Sr. João Goulart, usei da
palavra no Senado. Mantive o mesmo
diapasão que usara anteriormente,
mostrando a conveniência para o nosso
govêrno estreitar relações com aquela
grande nação, porque pairava uma
grande dúvida no espírito, não sòmente
das autoridades mas do próprio povo
americano, a respeito de como o Brasil se
conduziria sob o nôvo regime. Falava-se
na índole esquerdista do nôvo govêrno e
no pretenso propósito do Presidente João
Goulart, de afastar-se da política
americana. Poderão dar testemunho, a
respeito os nobres Senadores Jefferson
de Aguiar e Afrânio Lages, de como
impressionava a pesada cortina de
desconfiança que havia em tôrno da
nossa conduta com relação à tradicional
amizade que sempre existiu entre as duas
Nações.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Exa um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo
o prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
O depoimento que V. Exa. presta é
verdadeiro e demora a dificuldade que
tínhamos, no pretérito próximo, de
entendimento com a Nação americana,
porque
particulares
e
elementos
integrantes do govêrno americano tinham
certa suspeita de que marchávamos para
as influências do bloco soviético.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
agradeço o aparte do nobre Senador
Jefferson de Aguiar, que vem ratificar
minhas palavras.
Mas, agora, tudo isso se dissipou
considero a viagem do Presidente João
Goulart aos Estados Unidos como um
relevantíssimo serviço prestado ao Brasil
e a América Latina. Daí a razão por que
em todos os jornais, não houve uma só
nota dissonante relativa à viagem do
Chefe da Nação.
Tudo correu admirávelmente bem
nesta hora algo conturbada do mundo,
em que nós encontramos com um foco
perturbador da paz em nosso hemisfério.
– Não poderemos deixar de registrar e
tecer essas considerações em tôrno da
viagem do Presidente. Ela será proveitosa
para o Brasil e para os Estados Unidos,
na meritória obra do desanuviamento
dos espíritos e no estreitamento das relações
tradicionais,
que,
parece,
estavam
esmaecendo. Sentimos que agora tudo isso
se dissipou e marcha vitoriosa da
Aliança para o Progresso, que nada mais
representa senão o programa traçado
pelo Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira. Êste infelizmente, quando caminhou
para os Estados Unidos formulando as
bases da Operação Pan-americana,
encontrou o Partido Republicano que,
certamente, não estava interessado no
subdesenvolvimento e na situação difícil da
América Latina, e por conseguinte do Brasil.

O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
omito prazo.
O SR. FERNANDO TÁVORA: – O
esteve,
Presidente
João
Goulart
incontestavelmente, de grande êxito na
visita feita as duas nações amigas da
América do Norte. Inegàvelmente Sua
Excelência chegou no momento azado
para desfazer equívocos que geravam
certa desconfiança que não tinha razão
de ser entre nós e a América do Norte.
Agora que êle nosso Presidente com
sua presença, desfez êsses equívocos e
tratou, sèriamente ao que interessa a
nossa
economia
podemos
então,
esperar reais e admiráveis proveitos
para a nação brasileira. Era o que tinha
a dizer, associando-me às palavras de
V. Exa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou
grato ao aperte do nobre colega
Senador Fernandes Távora. Realmente,
a viagem de S. Exa, foi proveitosa para
o Brasil e fêz desaparecer essas
desconfianças gratuitas, como muito
bem acentuou o ilustre aparteante
Considero portanto que a Nação deve
estar jubilosa pelos benéficos resultados
da
viagem
presidencial.
Nosso
mandatário foi fraternalmente acolhido,
não sómente pelo Presidente John
Kennedy, como pelo Presidente Lopez
mateos, do México.
Voltou S Exa. vitoriosa ao
Brasil, dando-nos a convicção de
que desapareceram tôdas aquelas
desconfianças a que já me referi. E'
verdade que praticamente todo o
mundo está tumultuado com os
acontecimentos que se sucedem, isto
é, guerras e lutas ideológicas, que
vêm até nós. Mas, pelo menos aqui
em nosso hemisfério, devemos agora
trabalhar tranqüilos e cuidar da nossa
situação econômica, melhorar as
condições de vida do nosso povo,
para que a paz social reine em nosso
País.
Retiro ao terminar minhas palavras,
minhas congratulações com o Sr.
Presidente da Republica pelo eixo de
sua viagem, bem assim com tôda a
Nação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Exª um outro aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
No exercício da Liderança da Maioria,
devo assinalar e dar ênfase especial
a esta homenagem mui justa, que V. Exª
presta ao Presidente João Goulart. O
eminente representante do Partido
Social Democrático da Paraíba fala
em nome da Maioria parlamentar do
Senado Federal em homenagem que
merece ser tributada ao Sr. Presidente
da Republica. S. Exª conduzir-se muito
bem, como Líder anticomunista que é,
atendendo aos legítimos interêsses
da Nação e prestando inestimáveis
serviços à segurança nacional, às
instituições democráticas e atendendo à
situação econômico-financeira do País;
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o nobre orador um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – com todo
o prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJA: – Tanto
mais tem razão o nobre Senador
Reginaldo
Fernandes
quando
o
Presidente
da
União
Democrática
Nacional, o ilustre Deputado Rerberi Levy,
já se pronunciou a respeito, da tribuna na
Câmara dos Deputados. Todos nos
estamos certos de que realmente não
apenas se abriu uma melhor tese de
entendimentos entre os Estados Unidos e
o Brasil, como também de que o
Presidente João Goulart esta no firme
desejo de conduzir-se de maneiro
democrática, acima de ilegível políticos
satélites, como um verdadeiro Chefe de
Estado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço
o aparte do nobre Senador Jefferson de
Aguiar que me dá poderes, como Líder da
Maioria à qual me integro nesta Casa,
para ILEGÍVEL as nossas homenagens
ao Presidente da República.
O SR. GILBERTO MARINHO: –
Permite V. Exª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo
prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: –
Tive a satisfação de conversar hoje pela
manhã com o Presidente João Goulart e
verificar o entusiasmo contagiante com
que S. Exª narrava episódios da sua
vista ao povo americano, que se
constituiu no mais absoluto sucesso.
Nada exprime melhor a convicção de
que o Presidente João Goulart ali
consolidou realmente a posição do
Brasil do que as seguintes palavras com
que Kennedy dêle se despediu: Nós e
nossos povos nos termos melhores
vizinhos em virtude de sua visita. Essa
visita fortaleceu nos Estados Unidos a
consciência da fidelidade inabalável do
Brasil aos princípios de liberdade e
de sua dedicação aos ideais da
democracia, do progresso econômico e
de justiça social".
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
obrigado a V. Exª.
Mas, dizia eu, recebendo o apoio
do eminente Líder da Maioria nesta
Casa e dos representantes da UDN. os
nobres Senadores e Venâncio Igreja,
creio que pràticamente o Senado rende
as suas homenagens e apresenta as
boas vindas ao Presidente João Goulart.
E agora, com o testemunho que acaba
de dar o ilustre representante da
Guanabara, Senador Gilberto Marinho,
meu velho amigo, dá-me S. Exª grande
satisfação e vem ratificar tudo que dizia
a respeito do êxito dessa vista. É que o
próprio
Presidente
da
República,
segundo declara o ilustre Senador pelo
Estado da Guanabara, cujo povo
representa brilhantemente nesta Casa,
acentuou que o Presidente Kennedy,
saiu do encontro histórico na convicção
de que os laços e amizades entre as
duas nações se estreitaram com a visita
de S. Exª à Norte- América.
Agora não se pode mais pensar que
o Presidente norte-americano possa ter
dúvidas sôbre nossa fidelidade à
Democracia,
a
que
estamos
visceralmente ligados Defendendo as
instituições
democráticas
estão
o
Presidente da República, o Parlamento e
todo o povo brasileiro, porque este,
na realidade, sempre foi a nossa
incoercível e inelutável vocação. (Muito
bem! Palmas)
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SECRETARIA DO
SENADO FEDERAL
Em reunião realizada
em 11 do mês em curso.
resolveu
a
Comissão
Diretora
preencher
as
vagas abertas com a
inclusão de Taquigrafos no
Quadro Anexo, criado pela
Resolução número 23, de
21 de junho de 1931, os
seus funcionários:
De PL-3 a PL-2
Maria
Thereza
Fernandes de Andrade,
por merecimento;
Irene Stella Homem da
Costa, por merecimento;
Beatriz
Brandão
Brigido, por antiguidade;
Dalva Ribeiro Vianna,
por
merecimento,
de
acôrdo com o parágrafo 1º
do
artigo
101,
da
Resolução número 6 de
1960.
De PL-6 a PL-3
Maria Reis Josetti, por
merecimento;
Celina Ferreira Franco,
por antiguidade;
Edmar Lelio Vieira Faria
Soares, per merecimento;
José Euvaldo Peixoto,
por antiguidade, de acôrdo
com o parágrafo 1º do
artigo 101, da Resolução
de
número
ILEGÍVEL
1960.
De PL-7 a PL-6
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Walkir
Silveira
de
Almeida, por antiguidade;
Edila Macedo Ribeiro,
por merecimento;
Beatriz Correia de Mello
por antiguidade, de acôrdo
com o parágrafo 1º do
artigo 101, da Resolução
número 6 de 1960.
A fim de completar a
classe PL-3, é promovido,
por merecimento ainda
com base no artigo 101,
parágrafo 1º, da Resolução
supra citada;
Jorge Manoel Azevedo.
Secretaria do Senado
Federal, em 12 de abril de
1962. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
Atos da Comissão Diretora
Ato do Presidente do
Sendo Federal
O Senhor Presente do
Sendo Federal exarou
despacho no requerimento
número 292 de 1961, de
Ary kerner Veiga de
Castro, Oficial Legislativo,
PL-3,
determinando
o
arquivamento da certidão
apresentada
pelo
requerente, em virtude de
o documento não atender
a exigência legal para fins
de aposentadoria com as
vantagens de Lei número
288, de 1948.
Secretaria do Senado
Federal, em 9 de abril de
1962. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
Atos do Diretor Geral

O Diretor Geral deferiu,
em 12 de abril do corrente
Jorge Manoel Azevedo, ano,
os
seguintes
por merecimento;
requerimentos:
Maria
D'Aparecida
S/Nº
–
de
Jordão, por antiguidade;
Francisco
Gonçalves
Carlos Torres Pereira, de
Araújo,
Auxiliar
Legislativo, PL-10, em
por merecimento;

que solicita contagem de
tempo de serviço prestado
à Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás, à
Prefeitura de Pires do Rio
e à Prefeitura Municipal de
Piracanjuba um total de
1.641 dias;
Nº 126-62 – de Maria
Theresa
Mota
Igrejas
Lopes, Oficial Legislativo,
PL-8 em que solicita 4
mêses de licença a partir de
6 de março de 1962, nos
têrmos do art. 273 do
Regulamento da Secretaria;
Nº 83-62 – de Maria
Thereza
Motta
lgrejas
Lopes, Oficial Legislativo,
PL.-8, solicitando saláriofamília em ralação a sua
filha Lúcia a partir de
março de1962;
Concedeu férias. relativas
a 1961, aos funcionários
abaixo descriminados, em
virtude
de
terem
permanecido de plantão no
recesso:
Ivan
Porte
Souza
Palmeira, Diretor, PL-1,
correspondente a 13 dias,
a partir de 23 de abril de
1.962 (Reqtº 176-62);
Pedro Ferreira Veras.
Guarda de Segurança,
Símbolo PL-9, a partir de
1º de maio de 1962 (Reqtº
nº 154-62:
Antonio Galdino da
Silva, Motorista Auxiliar,
PL-9, a partir de 2 de abril
de 1962 (Reptº nº 153-62;
Férias relativas a 1960:
Givon Siqueira Machado,
Motorista, Auxiliar, PL-10, a
partir de 23 de abril de 1962
(Reqtº nº 146-62;
Antonio
de
Araújo
Costa, Oficial Legislativo
PL-7, a partir de 23 de abril
de 1962 (Reqtº nº 161-62;
Concedeu férias relativas
a 1961 a Antonio Carlos
Bandeira. Redator, PL-3, a
partir de 26 do corrente, por
encontrar-se em gôzo de
licença especial no recesso.

Abril de 1962
Secretaria do Senado
Federal, em 12 de abril de
1962. – Maria do Carmo
Rondon
R.
Saraiva.
Diretoria de Pessoal.
O
Diretor
Geral
concedeu férias, relativas
ao exercício de 1960 a
Orlando de Sá Cavalcante,
Chefe da Portaria, PL-3, a
partir de 14 de maio de
1962. (Requerimento nº
155, de 1962).
Abonou, referentes ao
mês de março de 1962,as
faltas
abaixo
descriminadas;
Jacy de Brito Freire.
Auxiliar Legislativo, PI-10,
nos dias 15, 16 e 17,
considerando como de
licença para tratamento
como de licença para
tratamento de saúde os
dias 18 e 19;
Antônio Júlio Pires.
Redator, PI nos dias 15 e
16.
E
deferiu
o
requerimento nº 38-62, de
José Carlos Porto de
Mendonça Clark Auxiliar
Legislativo, PI-10, em que
solicita salário-família em
relação a sua espôsa, a
partir de 1962.
Secretaria de Senado
Federal, em 10 de abril de
1962.
– Maria do Carmo
Rondon
R.
Saraiva
Diretora do Pessoal.
PORTARIA Nº 47, DE 12
DE ABRIL DE 1962
O Diretor Geral, no uso
de
suas
atribuições.
Resolve designar ECLA da
Cunha
Bréa,
Oficial
Legislativo, PI-7, para ter
exercício no Gabinete do
Senador Miguel Couto
Filho
Secretaria do Senado
Federal, em 12 de abril de
1962. – Evandro Mendes
Vianna Diretor Geral.
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CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA DE ABRIL DE 1962

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
4ª sessão conjunta da 4ª sessão legislativa da 4ª legislatura
Em 24 de Abril de 1962

2º – parcial, ao Projeto de Lei nº 3.319-B-61, na Câmara e nº 1-62 no
Senado, que torna extensivas aos servidores das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais disposições das Leis ns. 3.780 e 3.826, de 1960, e dá
outras providências, tendo Relatório, sob nº 8, de 1962, da Comissão
Mista.

As 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais;
1º – total, ao Projeto de Lei (nº 1.174-B-59, na Câmara e nº 75-61, no
Senado, que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado às
obras e equipamentos da Escola Politécnica de Campina Grande, no
Estado da Paraíba, tendo Relatório sob nº 7, de 1962, da Comissão Mista;

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
Veto
Disposição a que se refere
1
–
1º
– Totalidade do projeto;
2
–
2º
– Palavra "consecutivo", nas alines a e b do § 4º do
art. 7º

SENADO FEDERAL
MESA

DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Saulo Ramos (PTB).

LÍDER

DA MINORIA

Barros Carvalho.

1. Paulo Coelho – Amazonas.
2. Lobão da Silveira – Pará.
3. Victorino Freire – Maranhão.
4.
Sebastião
Archer
–
Maranhão.
5. Eugênio Barros – Maranhão.
6. Menezes Pimentel – Ceará.
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8.
Jarbas
Maranhão
–
Pernambuco.
9. Silvestre Péricles – Alagoas.
10. Ary Vianna – Espírito Santo.
11. Jefferson Aguiar – Espírito
Santo.
12.
Gilberto
Marinho
–
Guanabara.
13. Paulo Fernandes – Rio de
Janeiro.
14. Moura Andrade – São
Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
16. Alô Guimarães Paraná.
17. Guido Mondin – Rio Grande
do Sul.
18. Benedito Valladares – Minas
Gerais.
19. Filinto Müller – Mato
Grosso.
20.
Juscelino
Kubitschek
(Licenciado. Em exercício o Sr. José
Feliciano) – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.

Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).

Presidente – Moura Andrade
PSD.
Vice-Presidente – Rui Palmeira
– UDN.

VICE-LÌDERES

Primeiro-Secretário – Argemiro

João Villasbôas – (UDN)
Fausto Cabral.
Arlindo Rodrigues
Nelson Macular

de Figueiredo – PTB:
Segundo-Secretário – Gilberto

Dos Partidos

Marinho – PSD.
Terceiro-Secretário – Mourão
Vieira – UDN.

DO PARTIDO SOCIAL

DO PARTIDO LIBERTADOR

DEMOCRÁTICO

Quarto-Secretário

–

Novaes

–

Mathias

Filho – PL.
Primeiro-Suplente
Olympio – PTB.
Segundo-Suplente

–

Guido

–

VICE-LÍDER
Benedito Valladares.

Aloysio de Carvalho.

VICE-LÍDERES

Joaquim

Parente – UDN.

Mem de Sá.

LÍDER

Mondin PSD.
Terceiro-Suplente

LÍDER

DO PARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA

Gaspar Veloso.

LÍDERES E VICE-LÍDERES

LÍDER

Victorino Freire.
Jorge Maynard.

Alô Guimarães.

VICE-LÍDER

DA MAIORIA

DA UNIAO DEMOCRATICA
Miguel Couto.

NACIONAL

LÍDER

DO PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL

LÍDER

Filinto Müller (PSD).

LÍDER
Daniel Krieger.

VICE-LÍDER

VICE-LÍDERES

Lima Teixeira (PTB).
Lobão da Silveira (PSD).

Afonso Arinos.

Victorino Freire (PSD).

Afrânio Lages.

de

Aguiar

(PSD).

Padre

1. Mourão Vieira – Amazonas.
2. Zacarias de Assunção –
Pará.
3. Joaquim Parente – Piauí.
4. Fernandes Távora – Ceará.
Fender
5. Reginaldo Fernandes – Rio.

DO MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR

Nogueira da Gama (PTB).

Jefferson

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Lino de Mattos.

LÍDER
Calazans.

Paulo
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6. Sergio Marinho – Rio Grande
do Norte.
7. João Arruda – Paraíba.
8. Afrânio Lages – Alagoas.
9. Rui Palmeira – Alagoas.
10. Heribaldo Vieira – Sergipe.
11. Ovídio Teixeira – Bahia
12. Del Caro – Espírito Santo.
13. Afonso Arinos – (licenciado.
Em exercício o suplente Venâncio
Igrejas) – Guanabara.
14. Padre Calazans – São Paulo.
15. Irineu Bornhause – Santa
Catarina.
16. Daniel Krieger – Rio
Grande do Sul.
17. Milton Campos – Minas
Gerais.
18. João Vilasboas – Mato Grosso.
19. Lopes da Costa – Mato
Grosso.
20. Coimbra Bueno – Goiás.
PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
1. Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Mathias Olympio – Piauí.
3. Leônidas Mello – Piauí.
4. Fausto Cabral – Ceará.
5. Argemiro de Figueiredo –
Paraíba.
6.
Barros
Carvalho
–
Pernambuco.
7. Lourival Fontes – Sergipe.
8. Lima Teixeira – Bahia.
9. Caiado de Castro – Guanabara.
10. Arlindo Rodrigues – Rio de
Janeiro.
11. Miguel Couto – Rio de Janeiro.
12. Nelson Maculan – Paraná.
13. Saulo Ramos – Santa Catarina.
14. Nogueira da Gama – Minas
Gerais.
PARTIDO LIBERTADOR
1. Novaes Filho – Pernambuco.
2. Aloísio de Carvalho – Bahia.
3. Mem de Sá – Rio Grande do
Sul.
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
1. José Meynard – Sergipe.
PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
1. Lino de Matos – São Paulo.
MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR
1. Paulo Fender – Pará.
SEM LEGENDA
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PSD – 3. Alô Guimarães
UDN – 1. lrineu Bornhausen
UDN – 2. Ovídio Teixeira
UDN
–
3.
Zacarias
de
Assumpção
UDN – 4. Sérgio marinho
PTB – 1. Lima Teixeira
PTB – 2. Saulo Ramos
Reuniões; Quartas-feiras, às 16
horas,
Secretário: José Soares de
oliveira Filho.

SEÇÃO II
Comissão de Educação e Cultura

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre......................
Ano...............................

Cr$
Cr$

50,00 Semestre......................
96,00 Ano..............................

Exterior

Cr$
Cr$

Exterior

39,00
76,00

PSD – Menezes Pimentel –
Presidente
PL – Mem de Sá – VicePresidente
PSD Jarbas Maranhão
PTB – Saulo Ramas.
PTB – Arlindo Rodrigues
UDN – Reginaldo Fernandes
UDN – Padre Calazans
Suplentes

PSD – Lobão -da Silveira
Ano............................... Cr$ 136,00 Ano..............................
Cr$ 103,000
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as anuais, as
PSD – Alô Guimarães
assinaturas poder-se-ão tomar, em qualquer época por seis meses ou um ano.
UDN – Lino de Mattos (Do PTN)
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
PTB – Caiado de Castro
quanto à sua apliação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
PTB – Lima Teixeira
ou vale postal, emitidos a favor do Tesouro do Departamento de Imprensa Nacional.
PL – Aloísio de Carvalho
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos
Reuniões: às quartas-feiras, às
assinantes sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 16 horas.
Secretário: Evandro Fonseca
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
Paranaguá.
Comissão de Agricultura
PTB – Lourival Fontes
PTB – Nogueira da Gama
Comissão de Finanças
PL – Aloysio de Carvalho (11).
PTB – Nelson Maculan – Presidente
PSD – Eugênio Barros – VicePSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fernandes
UDN – Lopes da Costa
UDN Ovídio Teixeira
PTB – Fausto Cabral (7)
Suplentes
PSD – Pedro- Ludovico
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Sebastião Archer
UDN Del Caro
UDN – Irineu Bornhausen
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
Reuniões: Quintas-ferras, às
horas.
Secretário: José Aristides
Moraes Filho.

UDN – Daniel Krieger –
presidente.
PSD – Ary Vianna – vicePSD – 1 Ary Vianna
Presidente
PSD – 2 Benedicto Valadares
PSD – Eugênio Barros
PSD – 3. Gaspar Venoso
PSD – Paulo Coelho
PSD – 4. Menezes Pimentel
PSL – Gaspar Veloso
UDN – 1. João Villas Boas
PSD – Lobão da Silveira
UDN – 2. Daniel Krieger
PSD – Victorino Freire
UDN – 3. Sérgio Marinho
UDN – Irineu Barnhausen
UDN – 4. Lopes da Costa
UDN – Fernandes Távora
PTB – 1. Barros Carvalho
UDN – Lopes da Casta
PTB – 2. Lima Teixeira
PTN – Lino de Mattos
PL – 1. Mem de Sá.
PTB – Nogueira da Gama
Reuniões: Quartas-feiras, às 16
PTB – Barros Carvalho
horas.
PTB Saulo Ramos
Secretário: José Soares de Oliveira
– Dix-Huit Rosado
Filho.
PL – Mem de Sá (17)
16
SUPLENTES

de

Comissão de Economia

SUPLENTES

PSD – Gaspar Velloso – Presidente.
PSD – Silvestre Péricles
Dix-Huit Rosado – Rio Grande
PTB – Fausto Cabral – VicePSD – Ruy Carneiro
do Norte.
Comissão de Constituição e Justiça
Presidente.
PSD Jarbas Maranhão
UDN – Sérgio Marinho
PSD – Menezes Pimentel
COMISSÕES PERMANENTES
UDN – Fernandes Távora
PSD – Jefferson de Aguiar –
PSD – Pedro Ludovico
UDN – Del Caro
Comissão Diretora
PSD – Filinto Müller
Presidente.
UDN – João Arruda
UDN – Coimbra Bueno
UDN – Milton Campos – viceMoura Andrade – presidente
PSD – Alô Guimarães
UDN
–
Zacharias
Presidente.
Rui palmeira
PSD – Paulo Fender
Asaumpção
PSD – Sylvestre péricles
Argemiro de Figueiredo
PTB – Nogueira da Gama (9)
UDN – João Arruda
Gilberto Marinho
PSD – Ruy Carneiro
UDN – Milton Campos
Mourão Vieira
PSD – Lobão da Silveira
SUPLENTES
UDN – João Villasboas
Novaes Filho
UDN – Heribaldo Vieira
UDN – Del Caro
Mathias Olympio
UDN
–
Afonso
Arinos
PSD – 1 Eugênio Barros
Guido Mondin
PTB – Fausto Cabral
Joaquim Parente (2)
UDN – Afrânio
PSD – 2. Sebastião Archer
PTB – Vivaldo Lima

de
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PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloysio de Carvalho
Reuniões: Quintas-feiras, às 15
horas.
Secretário – Renato de Almeida
Chermont.

2. Lobão da Silveira (PSD).
1. Padre Calazans (UDN).
2. Heribaldo Vieira (UDN).
1. Caiado de Castro (PTB).
Secretário – Sara Abraão –
Oficial Legislativo.
Reunião – Terças-feiras, às 16
horas.

Comissão de Legislação Social

Comissão de Saúde Pública

PTB – Lima Teixeira – Presidente
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pimentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes da Costa
UDN – Afrânio Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9).

UDN – Reginaldo Fernandes –
Presidente.
PSD – Alô Guimarães – VicePresidente.
UDN – Fernandes Távora.
PSD – Pedro Ludovico.
PTB – Saulo Ramos – (5).

SUPLENTES
PSD – 1. Sebastião Archer
PSD – 2. Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros.
UDN – 1. Dix-Huit Rosado
UDN – 2. Padre Calazans
UDN – 3. Heribaldo vieira
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lourival Fontes
PTB – 3. Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16
horas.
Secretário: José Soares de oliveira
Filho.
Comissão de Relações Exteriores
PTB – Vivaldo Lima – Presidente.
UDN – João Villasboas – VicePresidente.
UDN – Afrânio Lages.
UDN – Heribaldo Vieira.
PSD – Benedicto Valladares.
PSD – Gaspar Veloso.
PSD – Filinto Muller.
PTB – Lourival Fontes.
PL – Aloysio de Carvalho (9).
SUPLENTES
UDN – Milton Campos.
UDN – João Arruda.
UDN – Sérgio Marinho.
PSD – Menezes Pimentel.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Alô Guimarães.
QTB – Nogueira da Gama.
PTB – Barros Carvalho.
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quintas-feiras às
16,00
horas.
Secretário: Eurico Gory Auler.
Comissão de Redação
TITULARES
Sérgio Marinho – presidente (UDN)
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD)
Alô Guimarães (PSD)
Alfonso Arinos (UDN)
Lourival Fontes (PTB).

SUPLENTES
PSD – Eugênio Barros.
PSD – Jarbas Maranhão.
UDN – Lopes da Costa.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Arlindo Rodrigues.
Reuniões: Quintas-feiras, às 15
horas.
Secretário: Eduardo Rui Barbosa.
Comissão de Segurança
Nacional
UDN – Zacarias Assumpção –
Presidente.
PSD – Jarbas maranhão – VicePresidente.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Sergio Marinho.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Arlindo Rodrigues (7)
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Jorge Maynard.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
UDN – Afrânio Lages.
PTB – Saulo Ramos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras às 16
horas.
Secretário: Julieta Ribeiro dos
Santos.
Comissão de Serviço Público
Civil
PL – Aloysio de Carvalho –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Padre Calazans.
UDN – Coimbra Bueno.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Fausto Cabral.
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Benedito Valladares.
UDN – Sergio Marinho.

UDN – Reginaldo Fernandes.
PTB – Nelson Cabral.
PRB – Fausto Cabral
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas.
Secretária: Italina Cruz Alves.
Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas
PSD – Jorge Maynard – Presidente.
UDN – Coimbra Bueno – VicePresidente.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
PTB – Fausto Cabral (5).
SUPLENTES
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Paulo Coelho.
UDN – Sergio Marinho.
UDN – Lino de matos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quartas-feiras às 16,00 horas.
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias.
ATA DA 24ª SESSÃO, DA 4ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
4ª
LEGISLATURA, EM 23 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. ARGEMIRO
DE FIGUEIREDO E GUIDO
MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Paulo Coelho – Zacharias de
Assumpção – Joaquim Parente –
Fernandes Távora – Menezes Pimentel –
Dix-Huit Rosado – Argemiro de Figueiredo
– Silvestre Péricles – Ovídio Teixeira –
Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho –
Arlindo Rodrigues – Nogueira da Gama –
Milton Campos – Pedro Ludovico – Mem
de Sá – Guido Mondin – (17).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 17
Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício – do Sr. Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República, de 12 de abril –
Restitui, para promulgação, em vista de não se
haver pronunciado sôbre a matéria, no prazo
constitucional, o Sr. Presidente da República,
os autógrafos do Projeto de Lei que altera a
Lei nº 2.944, de 8 de novembro de 1956, que
permite
ao
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento Econômico o ajuste de
empréstimos com autarquias estaduais que
tenham a seu cargo planos de eletrificação e
dá outras providências.
Aviso – Nº G-296-B, de 16 de abril, do Sr.
Ministro da Justiça e Negócios Interiores –
Comunica haver sido encaminhado ao
Ministério da Fazenda, por ser matéria da sua
alçada, o ofício nº 173, de 22 de marco, com o
qual lhe fôra transmitido o teor do
Requerimento nº 62 de 1962, do Sr. Senador
Paulo Coelho, sôbre a fiscalização
alfandegária nos aeroportos das capitais dos
Estados do Norte e Nordeste do País.
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PARECER Nº 75, DE 1962
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 164, de 1961 (número 1.884-B/60, na
Câmara), que acrescenta parágrafo ao
art. 143, do Código de Processo Civil.
Relator: Senador Afrânio Lages
O Projeto de Lei nº 164-61, oriundo
da Câmara dos Deputados e de autoria
do Deputado Raimundo Soares, manda
acrescentar ao art. 143 do Código do
Processo Civil, o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Nos processos de
mandado de segurança, ressalvados os
casos de competência originária, será
competente para conhecer, e julgar o
pedido o Juiz de Direito da localidade
onde tiver domicílio ou residência a
autoridade apontada como coatora".
A constitucionalidade do projeto, como
bem esclareceu o nobre Deputado Pedro
Aleixo, relator da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados, está
afiançada no dispositivo invocado pelo autor
– o § 2º do art. 201 da Constituição Federal,
quando admite possa a lei dispor que a ação
contra a União seja proposta noutro fôro que
não o estabelecido pela Magna Carta,
cometendo ao Ministério Público Estadual a
representação judicial da União.
Se com relação a constitucionalidade
do projeto nada se tem a opor, entretanto,
sua conveniência é de ser observada com
certa cautela.
A iniciativa do autor do projeto
encontraria ressonância na própria
natureza do remédio que a nossa Carta
Constitucional institui para a proteção de
direito liquido e certo não amparado por
habeas corpus, ameaçado ou violado por
ato abusivo ou ilegal de autoridade.
Acontece, porém, que, como bem
salienta o Procurador da República – Gildo
Corrêa Ferraz – a União ficaria exposta a
postergação de seus direitos se fôsse
permitido o aforamento de mandado de
segurança no Juízo de Direito da localidade
onde tivesse domicílio ou residência a
autoridade apontada como coatora. A
delegação de podêres ao Ministério Público
Estadual, às vêzes representado por leigos,
além de ajuizamento dos mandados de
segurança no fôro comum, sob a jurisdição
de juizes nem sempre experientes, das mais
remotas comarcas do interior do País,
poderá acarretar vultosos prejuízos aos
cofres da Nação.
O território nacional é por demais vasto
e não seria possível prover a União tôdas as
comarcas de representantes encarregados
da defesa de seus interêsses.
Impõe-se, assim, a manutenção de
sistema atual, que arma a Fazenda
Nacional de melhores recursos contra as
medidas impetradas pelos postulantes
nos mandados de segurança.
Acresce que, se não fôra isso, ainda
mereceria reparos o projeto em exame.
Assim é que o projeto manda acrescentar
um parágrafo ao art. 143 do Código do
Processo Civil quando tal dispositivo não
mais tem vigência, em face do que dispõe
a Constituição Federal no art. 201. Por
outro lado, aquilo que deveria ser
facultativo é impôsto como norma
obrigatória ao determinar o projeto a
competência para conhecimento e
julgamento do pedido nos processos de
mandado de segurança ao Juiz de Direito
da localidade onde tiver domicílio ou resi-
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dência a autoridade apontada como
coatora.
Atendendo
às
considerações
expostas, opinamos pela rejeição do
projeto.
Sala das Sessões, em 11 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar, Presidente. –
Afrânio Lages, Relator. – Aloysio de
Carvalho. – Menezes Pimentel. –
Silvestre Péricles. – Lourival Fontes.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
leitura do expediente.
Sôbre a mesa requerimento que vai
sei lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e deferido o seguinte:
Requerimento nº 132, de 1962
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental,
seja oficiado ao Senhor Presidente da
SPVEA, solicitando as seguintes
informações:
a) Qual o montante de dotações
entregues a COMARA, durante os
exercícios de 1955-1962 para cada
Município do Estado do Amazonas,
destinadas a construção de Aeroportos
nos referidos Municípios:
b) Qual a fiscalização exercida pela
SPEVEA, quanto à aplicação das verbas
em referência.
Sala das Sessões, em 23 de abril de
1962. – Pauto Coelho.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr.
Senador Paulo Coelho enviou à Mesa
discurso a fim de ser publicado, na forma
do disposto no art. 201, § 2º, do
Regimento Interno.
S. Exa. será atendido.
E' o seguinte:
Senhor Presidente,
Há, no Orçamento para 1962,
verbas destinadas à construção de
prédios
para
as
agências
do
Departamento de Correios e Telégrafos
nos Municípios de "Apuaú" e "Airão", no
Estado do Amazonas.
Urge que o Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas promova a sua liberação
e breve aplicação.
Pedindo para o assunto a atenção
de S. Exa. faço éco à solicitação
formulada pela Assembléia Legislativa
do Estado.
E estou certo de que S. Exa. não
será insensível ao apêlo de que essa
digna Presidência, espero, lhe dará
conhecimento pelo meio próprio.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO
DEIXA A PRESIDÊNCIA, ASSUMINDO-A
O SR. GUIDO MONDIN.
O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Argemiro de Figueiredo.
O
SR.
ARGEMIRO
DE
FIGUEIREDO (lê o seguinte discurso):
– Sr. Presidente, estou bem convencido
de que muitos julgarão desnecessárias as
primeiras palavras que irei pronunciar, no
modesto discurso de hoje.
Quero congratular-me também, Srs.
Senadores, com esta Casa e com a
nação, pelo êxito completo da viagem do
Sr. Presidente da República aos Estados
Unidos da América do Norte. O realce da
gloriosa missão já foi merecidamente
acentuado, em côres vivas e brilhantes,
por tôda a imprensa nacional. E essa
unanimidade que se verificou na imprensa
falada e escrita dêste país, exprime sem
dúvida, um fenômeno singular na vida das
democracias.
A democracia é uma arena de
debates. E' a fricção das idéias. E' o
antagonisnmo do pensamento. E' o
fracionamento. E' a divisão. E' a liber-
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dade partilhando uma coletividade em
grupos, ajustados e arregimentados em
função de idéias e objetivos diferentes.
Difícil, bem difícil, é a ocorrência de um
fato social ou político que unifique numa
única atitude de aplauso calorosos, todo o
pensamento nacional. E quando isso ocorre,
é a democracia que opera milagres. O Sr.
João Goulart foi o artífice consagrado dêsse
milagre da democracia brasileira.
Nunca estivemos tão grandes e tão
fortes no conceito das grandes nações.
Fomos, no estrangeiro, a afirmação
solene de um povo emancipado no
ângulo de sua vontade, de sua fé e dos
seus desígnios.
Bem sentiram os Estados Unidos
que não somos uma nação contaminada
pelas idéias exóticas de destruição da
civilização ocidental.
Bem sentiram que jamais pensamos
em romper os laços de fraternidade
secular, que unem êste país à gloriosa
nação americana, que é a segurança e o
refúgio da democracia universal.
Bem sentiram que o nosso pensamento
de não intervir na vida peculiar dos outros
povos jamais poderia exprimir o aplauso ou a
solidariedade à política nefasta das ditaduras
sanguinárias.
E sentirem assim, porque, ainda; agora,
reafirmamos a nossa fé irreversível nas
destinas da democracia representativa.
Estamos integrados, Sr. Presidente,
na política sábia de Kennedy, a "Aliança
para o Progresso".
Solicitamos e recebemos a ajuda da
grande nação democrática, para defesa e
fortalecimento de um patrimônio que é
também dela, porque é dera também e,
sobretudo, dela, o patrimônio sagrado da
Liberdade e da Democracia.
Fortalecer a democracia é combate o
subdesenvolvimento. Os Estados Unidos têm,
em si mesmo, o testemunho dessa verdade.
Nós não compreendemos e nem
admitimos a subsistência de uma
democracia de miséria e de fome. Uma
democracia de estômagos vazios.
Uma democracia de analfabetos. Uma
democracia de doentes. Compreendemos e
queremos, sim, a riqueza democratizada. A
democracia da justiça social. A democracia da
fartura. A democracia que o afirma o Homem e
a Liberdade. A democracia consciente. A
democracia da técnica. A democracia do bemestar coletivo. A democracia da produção. A
democracia da ciência. A democracia das
escolas. Enfim, a democracia da felicidade.
Uma democracia de miséria e de fome,
Sr. Presidente, não é democracia. E' a mais
execrável das tiranias. Maior que a tirania do
Poder, porque esta esta mata a Liberdade,
deixando sobreviver o Homem; e aquela
elimina a Liberdade e o Homem.
Queremos a ajuda americana, Srs.
Senadores, para erradicar a miséria dêste
país. Isso vale dizer que a queremos para
defesa da própria democracia, que é o
bem maior e comum de tôdas as nações
livres do mundo.
E vamos ter essa ajuda. Os Estados
Unidos abriram fraternalmente as portas
do seu poderio econômico e financeiro às
solicitações do Brasil.
Cabe-nos agora a compreensão, o
patriotismo e o espírito público na
utilização dêsses recursos. Cabe-nos
esquematizar com segurança o plano de
nossa emancipação econômica.
Um pleno sábio de desenvolvimento,
sem discriminações regionais ou matizes
partidários, que leve a riqueza e o bem-estar a
todos os lares, não por um milagre paternal
dos céus, mas, pelo trabalho vigoroso e pela
cooperação orgânica do govêrno e do povo.
Não esqueça o honrado Presidente
da República, ora transformado em
glorioso depositário das esperanças
maiores de todos os brasileiros; não

esqueça S. Exa, nem também esqueça o
luminoso Gabinete que preside a
administração dêste país, de que é preciso
mudar, sem perda de tempo os rumos
clássicos da administração nacional. Se não
o fizemos tudo estará perdido. Estamos
padecendo de um mal que nos poderá
conduzir a uma catástrofe social e
econômica. A visão unilateral dos governos
tôda voltada para os problemas dos grandes
centros
urbanos,
vai
processando
insensivelmente a criação de um problema
maior e mais grave, que poderá arruinar êste
país. Quero referir-me Sr. Presidente, ao
esfôrço gigantesco da administração no
sentido de promover, prioritàriamente, a
expansão industrial do Brasil. Ninguém
contesta o espírito patriótico dessa
obstinação. Ninguém ignora que a riqueza
industrial é fator decisivo na emancipação
econômica dos povos. A verdade, porém, é
que essa política, está sendo pecaminosa e
funesta, nas condições em que se realiza no
Brasil. Desenvolve-se a indústria e atrofia-se
a agricultura. Temos sofrido crise constantes
até no abastecimento das utilidades
essenciais à sobrevivência. E' irracional, é
resumano, é cruel o abandono das classes
camponesas. O campos se despovoam e as
populações rurais deslocam-se para os
centros urbanos. E deslocam-se parque não
podem mais suportar as dolorosas
condições da vida. Tornou-se impossível a
mecanização da lavoura para o homem
pobre que trabalha a aterra. O preço dos
instrumentos
agrícolas
deixou-se
inacessíveis ao pequeno lavrador. O
resultado é isso que aí está. A produção
agrícola de consumo popular escassiando
dia a dia e a fome rondando os lares
humildes. Não é a primeira vez, Sr.
Presidente, que focalizo a matéria.
E só o faço, mais ainda, como desabafo
de consciência e afirmação de confiança no
govêrno que ora preside os nossos destinos.
Li, pelo jornais, que o nordeste, o infeliz
nordeste, vai receber, em primeira mão a
ajuda dos americanos. Qual a destinação
dêsses recursos, Sr. Presidente? Iremos
entrega-los aos doutos da SUDENE? Aos
soberanos da SUDENE? A essa SUDENE
inviolável e sagrada que nenhum govêrno
teve ainda a coragem de examinar a fundo,
na estruturação dos seus planos e no caráter
exótico de suas intenções? À êsse órgão
que elimina do seu Plano Diretor o problema
de água e busca a solução do combate aos
efeitos das sêcas através das rodovias
pavimentadas e da expansão das indústrias?
A essa SUDENE quer teve a ousadia de
atirar à cara dos nordestinos um plano de
estruturação econômica da região sem
destinar um cruzeiro sequer para construção
de barragens, serviços de irrigação ou
perfuração de poços tabulares nas zonas
rurais? A essa SUDENE que já despendeu
bilhões de cruzeiros, sem nada fazer, até
aqui, para, ao menos, amenizar os
sofrimentos dos vinte milhões de brasileiros
que habitem o campos nordestinos? A essa
SUDENE cruel e criminosa que executa uma
política discriminatória entre os Estados da
região promovendo riqueza de uns com o
sacrifício dos outros? A essa SUDENE que
teve o atrevimento de safiar o brio, a
bravura e o civismo dos paraibanos? A ela
que pretende reduzir a nada o valente e
glorioso povo de Cabedelo, matando-lhe o
Pôrto, onde os navios que ali atracam não
têm, ao menos, água para se abastecer?
Onde a mortalidade infantil se eleva a
proporções
assombrosas,
pela
contaminação generalizada dos germes
contidas nas águas poluídas que ali se
bebe? Onde os homens morrem à falta
absoluta de socorro médico de urgência?
Onde o povo sofrido clama em desespêro,
por um pôsto médico ou, ao menos,
por uma ambulância que transporte os
enfêrmos, e ninguém lhe ouve? A essa SU-
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DENE que vê a grande e bela cidade de
Cajaseiras tradicional e gloriosa no
ângulo
da
cultura,
debatendo-se,
loucamente, para conseguir água potável
para sua população, sem que ninguém
lhe atenda o clamor desesperado? A ela
que fecha criminosamente os ouvidos às
mais justas reivindicações dos paraibano
da zona do litoral, do brejo, do cariri e do
sertão?
A ela que não sente as necessidades
dos pequenos municípios do meu Estado
localizados nas zonas mais castigadas
pelo fenômeno climático? Que não houve
o grito das laboriosas e honestas
populações de S. Vicente e Pedra
Lavrada reclamando a construção de
pequenas barragens, já estudadas, e
indispensáveis
à
sua
própria
sobrevivência?
A
essa
SUDENE
criminosa e perversa que não dá nada do
que a Paraíba precisa e agora investe,
como Atila, o "Flagelo de Deus contra ela
para destruir o que ela possui?
Não sente o govêrno que a Paraíba
não se submeterá a SUDENE, nem a
ninguém, compreendendo que buscam
destruir os seus instrumentos de progresso?
Acredita a SUDENE que nós iremos assistir,
sem protesto e sem reação, a destruição da
ferrovia que liga Alagoas Grande a
Camarazal? Se o Fizessem, que seria da
vida econômica de inúmeros municípios de
Brejo paraibano, dos quais sòmente Alagoa
Grande conta com quatro usinas de
beneficiamento e prensamento de agave e
outras fibras vegetaiso.
Acredita a SUDENE que a Paraíba
irá assistir de braços cruzados o
arrancamento dos trilhos da rêde
ferroviária que liga o glorioso e próspero
município de Bananeiras à Capital do
Estado.
Ah, Sr. Presidente a Paraíba não é
um Estado de párias. Ali está um povo
que, não poucas vêzes, tem escrito o seu
nome na História dêste país, com o
sangue de suas artérias. A Paraíba tem
se curvado ao castigo de Deus na
encruzilhada das sêcas. Mas, nunca se
rendeu à punição injusta dos homens. A
bravura dos seus antepassados vive
latente na alma das gerações que se
sucedam. Ela jamais se deixou humilhar
pelos poderosos e pelos tiranos. Não será
êsse
grupinho
de
comunistas
e
comunizadores que terá fôrças para
esmagá-la nos melindres de seus brios.
Não pleiteamos, nem teríamos fôrças
para pleitear a destuição dêsses criminosos
dos postos que ocupam. Mas apelamos para
a honra do govêrno que aí está; dêsse
govêrno que agora nos encheu de glórias na
condução da politica externa: apelamos para
êle, com o mais sincero espírito público, no
sentido de que reexamine, pelos maiores e
pelos melhores técnicos e economistas do
Brasil, o Plano da SUDENE. E salve a minha
desgraçada região. Salve-a dando-lhe ao
menos uma economia de subsistência, que
ninguém poderá conseguir sem água e sem
irrigação.
Sr. Presidente, ajude-me V. Exa. e
me ajude o Sentido nesta lula. A minha
peleja é nobre. E' a batalha pela redenção
do nordeste. E por que não dizer? E' a
batalha pela erradicação da miséria e da
fome de vinte milhões de brasileiros. E' a
batalha pela sobrevivência da ordem
social e das instituições republicanas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem, Palmas!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Silvestre
Péricles.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (não
foi revisto pelo orador): – Presidente,
nobres
Senadores,
no
regime
presidencialista
já
era
grande
a
responsabilidade do Senado e da Câ-
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mara Federal. Agora, aumentou essa
responsabilidade porque o nosso sistema
é o parlamentarista. Temos até um
grande dever – o de cooperar
freqüentemente com o Govêrno da União.
O Art. 1º do Ato Adicional assim
estabelece.
"O Poder Executivo é exercida pelo
Presidente da República e pelo Conselho
de Ministros, cabendo a êste a direção e
a responsabilidade da política do
Govêrno, assim como da administração
federal".
Em
face
dêste
dispositivo
constitucional senti a necessidade de
repisar matéria de que já tratei,
precisamente faz dez dias.
Em 13 do corrente, manifestei o
desejo de que a Universidade de Brasília
adotasse uma formula para atender aos
jovens servidores públicos da nossa
capital
que
procuram
os
cursos
universitários. Naquela ocasião afirmei e
agora
reafirmo
se
não
houver
possibilidade de um curso noturno para
os funcionários universitários de Brasília,
ao menos que se estabeleça uma escala
para que não sejam prejudicados.
Como se sabe, Brasília é a Capital
do Brasil e deve ser o modêlo, o exemplo
para todo o País. Esta é uma cidade
essencialmente
governamental
e
administrativa.
Nossos
funcionários
querem estudar, aprimorar a inteligência e
o espírito, em bem do Brasil. Assim, a
Universidade de Brasília deve ir ao
encontro dos desejos dêsses moços.
Por êste motivo, Sr: Presidente peço
para o problema a atenção da Magnífico
Reitor da Universidade de Brasília,
Professor Darci Ribeiro. Sei que se trata
de homem de talento, cidadão cujo
espírito é aprimorado pelas luzes da
inteligência. Também sei que o preclara
Ministro da Educação e Cultura conhece
perfeitamente o assunto e pode
solucioná-lo satisfatòriamente.
Na ocasião em que proferi aquele
discurso
ignorava
que
"Correio
Brasiliense", no dia seguinte publicaria um
editorial a respeito do assunto. Vou ler
alguns trechos dêsse editorial para
conhecimento do Senado:
(Lendo):
Foram realmente promissores os
resultados do concurso aberto no ensino
superior
em
Brasília;
mais
de
quatrocentos
alunos
estão,
agora,
frequentando as faculdades de Direito,
Administração, Finanças e Arquitetura. O
critério de seleção ilegível pelas opções
abertas aos candidatos e pelo sistema de
testes, que permitiu, também, ao
examinador imprimir conselho vocacional
ao futuro aluno.
Atingiu a quase cinquenta por cento
o nível de aprovações e êsse número
tande a melhorar, futuramente, mais
precavidos
os
candidatos,
mais
preparados mais adaptados ao novo
sistema.
As deficiências que notamos no
ensino primário e secundária quanto a
população escolarizada de Brasília,
foram decerto superadas no ensino
superior: se Minas Gerais tivesse o
mesmo número de alunos matriculados
nas universidades, proporcionalmente a
população, deveria ter nada menos de
vinte mil estudante de curso superior,
para igualar-se a Brasília.
Apesar de promissor o ensino –
principalmente tendo-se em vista ao novo
critério de avaliação do aproveitamento e
escolar pelos trabalhos de seminário de
pesquisa, em lugar das velhas provas de
pontos sorteados, cem a aprovação
confiada ao azar.
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Mais adiante diz o editorial:
– há, ainda, algumas metas que
precisam ser atingidas, com urgência, no
ensino universitário do Distrito Federal.
Uma delas é o ensino noturno.
Quem se der ao trabalho de os
nossos universitários, obser- promover
uma pesquisa, entre vará que grande
número dêles trabalha mais de um
expediente, pela manhã e á tarde. Ora,
como se exige uma freqüência de
noventa por cento das aulas, aquêles
estudantes estarão prejudicados, se a
Universidade
não
providenciar
na
constituição de aulas noturnas.
Isso tem de ser feito quanto antes,
do contrário muitos será reprovados por
infreqürência, levando-lhes o desânimo e
a outros futuros candidatos nas mesmas
condições "full-time" no serviço público ou
privado.
Ora, Sr. Presidente, o "Correio
Braziliense", Jornal da Capital da
República, tem autoridade para assim se
manifestar, e eu me congratulo com êsse
periódico porque é evidente sua
concordância com as minhas palavras,
aqui proferidas em 13 do corrente.
Acrescenta o "Correio Braziliense":
Deve-se reconhecer que Brasília é
uma cidade em que predomina o
funcionalismo
público
entre
os
inabilitáveis aos estudos superiores.
Muitos para cá vieram a meio do curso
universitário, no Rio de Janeiro, sendo
obrigados a interrompê-lo. Outros fizeram
essa parada justamente à véspera do
ingresso nas Faculdades. Muitos foram, já
aqui, habilitados em concursos para o
serviço público, depois de feito o segundo
ciclo
ginasial
e
ingressaram
na
Universidade de Brasília. Outras deverão
fazê-lo no próximo ano.
Mas, com o horário diurno, é
pràticamente impossível sua freqüência
às aulas, quando se sabe que, na sua
maioria, as repartições públicas do
Distrito Federal têm dois expedientes o
que ocorre, igualmente, nas aulas dos
cursos primário e secundário. Como
pretender a redução do trabalho nas
repartições, seria reivindicação em
prejuízo da eficiência do serviço
público, resta a conclusão da urgência
para cursos noturnos em nossa
Universidade.
Essa solução já foi proposta ao
Reitor, mas, até agora, razões de ordem
material – inclusive carência de
professôres – estão retardando a solução
do problema.
Isto declara o "Correio Braziliense".
Quando me referi à matéria, declarei que
as
repartições
públicas
poderiam
estabelecer escalas, contanto que os
funcionários não ficassem prejudicados:
serviriam juntamente às Repartições e
cursariam
as
aulas
matinais
ou
vespertinas.
Sr. Presidente, nobres Senadores,
nesta aleitara do meu modesto discurso,
quero lembrar a lição de Ruy Barbosa,
que foi, afinal, adotada na Constituição
Federal de 1946. Entre os seus artigos de
fé, Ruy declarou, de uma feita, depois de
dizer que acreditava no govêrno do povo
pelo povo:
"Creio, porém, que o govêrno
popular tenha a base de sua legitimidade
na altura da inteligência nacional pelo
desenvolvimento racional do ensino, para
o qual as maiores liberalidades do erário
constituirão sempre o mais reprodutivo
emprêgo da riqueza comum.
Creio na tribuna sem fúria e na
imprensa sem restrições, porque
acredito no poder da razão e da
verdade. Creio na moderação e na

tolerância, no progresso e na tradição, no
respeito e na disciplina, na impotência
fatal dos incompetentes e no valor
insuprível das capacidades".
Ora, Sr. Presidente, o mestre imortal
afirmou, definitivamente, "a impotência fatal
dos incompetentes e o valor insuprível das
capacidades". O que se quer, agora, é que a
Universidade de Brasília de aulas também
àqueles que, trabalhando, desejam estudar.
Neste ponto minha modesta exposição,
renovo a concitarão e o apêlo que fiz há
exatamente dez dias, ao Magnífico Reitor da
Universidade de Brasília e ao ilustre Ministro
da Educação e Cultura.
Sei que há necessidade inadiável.
Esta necessidade se insere numa só
frase: os estudantes estão em perigo de
perder o ano letivo, porque a lei que fixa
as diretrizes e bases da Educação exige a
freqüência do universitário às aulas.
Quero mencionar, por fim, antes de
terminar estas despretensiosas palavras,
o que estabelece, como rasgo luminoso, o
art. 174 da Constituição de 1946:
"O amparo à cultura é dever do Estado".
Estou aqui como elemento do
Senado, como partícula do Poder
Legislativo concitando o Magnífico Sr.
Reitor e o preclaro Ministro da Educação
e Cultura a que reflitam sôbre êstes artigo
basilar da nossa Constituição, a respeito
da educação e cultura: "o amparo à
cultura é dever do Estado". Não é favor.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Vossa Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: –
Pois não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que
V. Ex.ª proclama é uma verdade e representa
uma necessidade nacional. Se cogitamos, de
tôda forma, de dar instrução aos analfabetos,
por que não pelejarmos, procurando fazer com
que os já alfabetizados iluminem mais o
espírito, concorrendo para que o Brasil seja
guiado por homens esclarecidos através de
faculdades e universidades. Se estas não dão
oportunidade a que o espírito do povo se
esclareça, continuaremos um país de
analfabetos.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: –
Agradeço
sinceramente,
Senador
Fernandes Távora, suas luzes à modéstia
do meu discurso.
Lembro-me que há muitos anos,
ensinava Direito na Academia de Comércio
de Pôrto Alegre, aos que não podiam
estudar durante o dia, Dentre muitos
discípulos meus que freqüentavam à noite
aquela modesta Faculdade destaca-se José
Master, grande advogado em São Paulo.
Sinto-me,
Sr.
Presidente,
profundamente honrado e feliz por terem
minhas palavras tido a aprovação do
venerando Senador Fernandes Távora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Apenas fiz justiça a V. Exª.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: –
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa projeto de lei que será lido pelo. Sr.
1º Secretário.
E' lido e apoiado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 12, DE 1962
Dispõe sôbre a contagem de tempo
de serviço, para efeito de aposentadoria
dos servidores que integram a série de
classes de vendedor de selos, constante
dos Anexos e IV. Código CT-215, da Lei
nº 3.780, de 12 de julho de 1960 (plano
de Classificação de Cargos)
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prestado anteriormente à Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960, na
qualidade de concessionários, pelos
atuais integrantes da Série de Classes de
Vendedor de Selos – Código CT-215,
constante dos Anexos I e IV da citada lei.
Parágrafo único. A apuração de
tempo de serviço de que trata êste artigo
será feita a partir dos atos de designação,
praticados pela autoridade competente,
segundo as prescrições da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto tem por fim autorizar a
contagem do tempo de serviço prestado pelos
atuais Vendedores de Selos, quando, na
qualidade de concessionários de serviço
público, prestavam serviços ao D.C.T.
Como se sabe, os vendores de selos do
DCT foram aproveitados como funcionários
públicos, por fôrça da Lei nº 3.780, de 12 de
julho de 1960, que classificou os cargos do
Serviço Civil do Poder Executivo.
Ocorre, todavia, que o tempo
anteriormente prestado, na condição de
concessionário, não pode ser computado,
para nenhum efeito, salvo através da
indispensável autorização legal.
E'
praxe
em
nosso
Direito
Administrativo positivo, admitir o cômputo de
tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria, mesmo quando, a rigor, não
revista as características de serviço público.
O
nosso
regime
estatutário,
consubstanciado na Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952, consigna êsse
entendimento, quando dispõe:
Art. 8º Para efeito de aposentadoria e
disponibilidade computar-se-á integralmente:
I – ......................................................
II – .....................................................
III – ....................................................
IV – ....................................................
V – a período de trabalho prestado a
instituição de caráter privado que tiver
sido transformada em estabelecimento de
serviço público.
Na hipótese do presente projeto, a
medida por êle recomendada mais se
acentua, eis que não se trata de serviço
de natureza privada, mas, de típica
atividade pública, executada no recinto de
repartições federais.
Vale salientar, ainda, que hoje, com o
advento da Lei nº 3.780, de 1960
(Classificação de Cargos), não subsiste
qualquer dúvida, no que concerne à
vinculação jurídica da categoria de Vendedor
de Selos com os serviços do Estado.
Além do mais, considere-se o fato de
que a lei, recentemente, autorizou a
contagem recíproca de tempo de serviço
prestado às Sociedades de Economia
Mista e às Fundações, embora tais
entidades revistam a forma de instituições
de direito privado.
O projeto, portanto, atende ao
sentido de Justiça que deve presidir a
ordem
administrativa,
erradicando
situação verdadeiramente discriminatória.
Sala da Sessões, em 23 de abril de
1962. – Gilberto Marinho.
Às Comissões de Constituições e
Justiça, de Serviço Público Civil e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está
terminada a hora do Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será computado para efeito
de aposentadoria, o tempo de serviço

Estando tôdas as matérias em fase
de votação, e sendo evidente a falta
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e quorum regimental, ficam adiados para
a próxima sessão.
Há, ainda oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Mem
de Sá.
O SR. ME DE SÁ (não foi revisto pelo
orador): – Senhor Presidente, Srs.
Senadores, por poucos momentos tomarei a
atenção da Casa. Meu objetivo é apenas
dirigir-me ao DASP e ao Conselho de
Ministros, a respeito do justo apêlo que a
êles fazem, por meu intermédio, os agentes
municipais estatísticos do Brasil.
Senhor Presidente, do funcionalismo
público, a classe a que mais me sinto
vinculado é a dos Servidores do IBGE,
em geral: mas, aos agentes municipais
estatísticos dedico um carinho e um
interêsse todo especial.
Assisti como foi originado êste cargo,
no govêrno do Presidente Getúlio Vargas
por sugestão se não por reclamação
expressa, do Estado Maior, das Forcas
Armadas. Preparara-se o Brasil para a
guerra e as Fôrças Armadas sentiram
necessidade de uma série de providências
para a se segurança nacional e para a
hipótese de uma mobilização parcial de
fôrças ou mobilização para atividades
econômicas. Confirmou-se então, o que
era sabido: o Brasil possuía péssimas
estatísticas, pelo fato de não dispor do
agente coletor dos elementos informativos.
A função de coleta de dados era atribuída,
na
época,
aos
Subprefeitos,
e
graciosamente exercida.
Ora, Senhor Presidente, sendo
graciosamente exercida, e vultoso e
penoso o encargo, natural é que não
fôsse cumprido. Os dados resultavam
então de estimativas grosseiramente
feitas nas sedes municipais e nos
departamentos estaduais de estatísticas.
Cientes do fato os chefes militares
apelaram para o Govêrno e o Presidente
Getúlio Vargas, atento ao problema deu
mão forte ao grande e inolvidável
brasileiro Mário Augusto Teixeira de
Freitas, na sua feliz iniciativa de criar
agências municipais de estatística.
Eu, na minha modesta e obscura
carreira pública, tive a satisfação de ser
diretor do Departamento de Estatística do
Rio Grande do Sul e criador da Inspetoria
de Estatística naquele Estado. Sei,
portanto, por conhecimento próprio e direto,
da valia e importância dos agentes
municipais estatísticos. Com exceção dos
do Comércio Exterior, a êles cabe a coleta
e a primeira crítica de todos os dados
estatísticos existentes no Brasil, desde a
estatística agropecuária à estatística
comercial, industrial de serviços culturais,
judiciária, a superintendência, a supervisão
dos recenseamentos.
Desejaria chamar ainda a atenção
para a imensa responsabilidade que pesa
sôbre êsses homens a respeito dei sigilo.
A estatística tem de ser necessàriamente
sigilosa.
Teòricamente, nem ao Presidente da
República é lícito exibir o dado individual
do informante, porque o manter-se sigilo é
que assegura a boa vontade do
informante em declarar exatamente o que
se passa na sua vida, ou no seu
estabelecimento econômico, comercial,
bancário ou industrial. O agente
estatístico,
portanto,
além
da
complexidade e dificuldade da sua missão
tem imensa responsabilidade.
Pois bem, Senhor Presidente, e
Senhores Senadores, o DASP deu aos
Agentes Municipais de Estatística o
mesmo
enquadramento
dado
aos
Carteiros dos Correios e Telégrafos.
Longe de mim o menoscabar ou de
qualquer forma lesar o respeito que
merece a classe dos Carteiros, digna por
todos os títulos do maior aprêço e
acatamento, e cuja missão social é
também fora de qualquer discussão.
Todavia, não é possível equiparar os
encargos e as responsabilidades de um
Carteiro aos de um Agente Municipal
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de Estatística. Os encargos dêste último
são imensamente mais complexo, exigem
conhecimentos muito maiores e inclusive,
certos atributos de análise e de críticas.
Exigem, principalmente, uma formação
que permita assumir a responsabilidade
que a sua missão impõe. Assim, esta
equiparação é inteiramente injusta.
Os Agentes Municipais de Estatística
pleiteavam que a carreira, para a qual é
exigido concurso de ingresso fôsse
escalonada em quatro padrões: 10, 12, 14
e 16. O DASP, entretanto, estabeleceu,
como o fizera para a carreira dos Carteiros,
apenas três padrões: 10. 12 e 14.
Por êsse modo, e esperando que os
técnicos do DASP dispensem um pouco
de atenção às minhas palavras, pleiteio
que a reivindicação dos Agentes seja
provida. Nada impede que se lhes dêem
os quatro acessos, com o que terão,
como os Carteiros, os padrões 10. 12 e
14 e ainda, para o fim da carreira, o
padrão 16, ao completar-se uma vida de
trinta anos de serviço.
Creio rigorosamente justo o meu
apêlo, e, mais do que justo, necessário,
para que o Brasil tenha bons estatísticos.
O
SR.
ARGEMIRO
DE
FIGUEIREDO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito
prazer.
O
SR.
ARGEMIRO
DE
FIGUEIREDO: – O apêlo de V. Exa. é
muito justíssimo. Creio que o nobre
colega
nesta
hora,
interpreta
o
pensamento de todo o Senado da
República. O apêlo que faz a ninguém
melindra. Sob o ponto de vista técnicoadministrativo, deve-se obedecer, na
classificação
de
funcionários,
à
graduação, como Vossa Excelência
esclarece. Não é possível situar-se num
mesmo nível, no mesmo padrão.
Carteiros dos Correios e Telégrafos e
Agentes Municipais de Estatística. Seria
absurdo! V. Exa. tem a minha
solidariedade e, acredito, a todo o Senado
da República.
O SR. MEM DE SÁ: – Fico
extremamente grato e honrado com o
valioso apoio do eminente Senador
Argemiro de Figueiredo que empresta às
minha declarações, ênfase e valor que,
por si só, não teriam.
O
SR.
ARGEMIRO
DE
FIGUEIREDO: – Obrigado a V. Exa.
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor
Presidente, é apêlo que formulo,
repetindo que assim é necessária, não
apenas pela a justiça da causa, como
para a conveniência do serviço público.
A grande frase do Censo de 1950
tem sempre cabimento: "Dai ao Brasil as
estatísticas de que êle precisa, para que o
Brasil se conheça a si mesmo".
Sem estatísticas um país não se
conhece, e não se conhecendo anda às
cegas. Precisamos dar olhos e ouvidos ao
Brasil, principalmente, na quadra tão
difícil como a que atravessa.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muita bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (não foi
revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, rápidas palavras desejo
proferir. Recém-chegado de excursão à
Itália em companhia de outros Senadores,
numa delegação presidida pelo eminente
Senador Moura Andrade, não farei, no
momento, relatório sôbre a reforma
agrária realizada em Marema, naquele
país que esta não é a oportunidade, nem
tampouco
falarei
a
respeito
do
descobrimento de petróleo, na Itália,
assuntos que abordarei noutra ocasião.
Sr. Presidente, desejo frizar que
cheguei à Brasília precisamente no dia
do segundo aniversário da inauguração
da nova Capital, e me confesso
decepcionado,
por
verificar
que
as realizações de Brasília passaram

desapercebidas, e poucas eram as
autoridades presentes às comemorações
da sua fundação.
Notava-se
o
desencanto
na
ocorrência de certa inaugurações. O
programa foi suscinto. Nem efusões nem
entusiasmos da parte do povo; o contrário
do ocorrido no ano anterior. Mas, tal não
servirá de motivo para desestimulo dos
que lutaram pela transferência da Capital
para o Planalto goiano. Assim creio, Sr.
Presidente, porque, em minha visita oficial
à Europa, pude sentir o entusiasmo que
despertavam as coisas do Brasil,
principalmente a obra duradoura de
Brasília. O povo europeu se mostrava
descioso de conhecer a nova Capital do
Brasil, famosa e tão conhecida através de
publicações de revistas e de noticiários
dos jornais.
Este registro rápido, Sr. Presidente,
tem por finalidade consignar nos Anais
desta Casa que continuamos a acreditar
em
Brasília,
e
que
jamais
esmoreceremos; ao contrário, todos nós,
parlamentares aqui residentes, que
fazemos
funcionar
o
Legislativo
mantemos o mesmo animo e mesma
crença nos destinos da nossa Pátria,
plantada a sua sede em Brasília, e
coração do Brasil.
Sr. Presidente, nestas rápidas
palavras, deixo consignada minha crença
em Brasília. Não hão de ser fatos como o
que aqui aludo, demonstrativos do
desestímulo, do desencanto e do
desinterêsse pelas festividades do
segundo aniversário da inauguração da
nova Capital, que nos levarão a descrer
da permanência de Brasília.
Não. Sr. Presidente, acreditamos em
Brasília! Localizada nesta área do
território pátrio ela representa, sem dúvida
alguma, o centro das aspirações dos
brasileiros que confiam no Brasil e no seu
futuro.
Êste o registro que desejava fazer
aqui,
concitando
as
autoridades
constituídas,
especialmente
as
do
Executivo – e ressalvo, nesta hora, o
Chefe da Nação, cuja ausência se deveu
ao fato de estar adoentado – a darem
todo o apôio a esta cidade.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito
prazer.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V.
Ex.ª tem tôda razão em assinalar a
ausência de várias autoridades nas
festividades do segundo aniversário de
Brasília.
Permito-me
recordar-lhe,
entretanto que essas solenidades se
realizam durante uma semana. Ontem foi
apenas o primeiro dia, e ainda teremos
várias outras festividades, segundo o
programa, a que essas autoridades
deverão comparecer. Quanto ao Sr.
Presidente da República, segundo
sabemos, está atualmente em São Borja,
em
repouso,
em
obediência
à
recomendação dos seus médicos, em
virtude de ligeira indisposição que sofreu
durante sua visita ao México. O registro
que V. Ex.ª faz é oportuno, mas seria
mister que V. Ex.ª acrescentasse a
necessidade
de
se
ativarem
as
providências no sentido da mudança dos
Ministérios para Brasília.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É
presamente o que eu dizia.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Não podemos continuar na situação atual,
com importantes órgãos administrativos
no Rio de Janeiro e o povo a esperar
soluções em Brasília, caminhando para lá
e para cá, desordenadamente. São
oportunas às palavras de V. Ex.ª e
agradeço a intervenção que me permitiu
em seu discurso.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito
grato ao aparte de V. Ex.ª Note o
Senado que, neste instante, há uma
coincidência: quem está na tribuna,
fazendo êstes comentários, é exata-
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mente o Senador que se encontra no
exercício da Liderança da Maioria. Não se
creia, assim, seja função do Líder apenas
elogiar o Govêrno, mas também advertilo.
Ressalvo, como disse, a pessoa
do Sr. Presidente da República, que
se encontra enfêrmo. Afirma, no
entanto, o meu nobre colega, Senador
Camilo Nogueira da Gama, que as
festividades ainda se prolongarão. A
verdade é que o aniversário da
inauguração de Brasília comemora-se
a 21 de abril e nessa data, as
autoridades deveriam estar presentes.
Faço votos, porém, por que a
previsão do nobre Senador Nogueira
da Gama ainda se concretize e
autoridades
compareçam
ás
comemorações posteriores.
Sr. Presidente, há um fato que
preciso ainda registrar: em Brasília,
funcionam dois Podêres – o Legislativo
e o Judiciário. E' necessário, porém,
que
também
aqui
esteja,
permanentemente, o Executivo. E'
mister, portanto, que os Ministérios se
transfiram o quanto antes, do Estado
do Guanabara para cá. Aqui está a
Capital do País, a sede do Govêrno.
Não há por conseguinte, justificativas
para
que
êsses
órgãos
da
Administração Pública não venham
para Brasília. Confio em que o Senhor
Presidente João Goulart, que além de
Presidente da República é o Chefe de
meu Partido – o Partido Trabalhista
Brasileiro – envidará todos os esforços
necessários para a concretização
definitiva de Brasília como Capital
Federal. A realidade é que às vêzes
ficamos em dúvida, diante dos fatos,
sem saber se a Capital Federal é
Brasília ou o Rio de Janeiro.
E' pois, imprescindível que os
órgãos que compõem o Executivo,
especialmente os Ministérios, se
transfiram definitivamente para a Nova
Capital,
evitando
continue
esta
dualidade de capitais. Até mesmo nós,
parlamentares, quando temos de
procurar os Srs. Ministros, não
sabemos se estão no Rio de Janeiro ou
em Brasília. Há muitas exceções,
naturalmente, de autoridades que aqui
permanecem,
mas
é
preciso
reconhecer que a transferência não foi
efetivada.
Este o registro que aqui faço,
convencido de que demos um passo à
frente quando resolvemos transferir a
Capital da República para Brasília. Confio
em Brasília, repito, no momento em que
se comemora o segundo ano da
inauguração da nova Capital da
República.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
oradores inscritos. (Pausa).
Mais nenhum Sr. Senador desejando
fazer uso da palavra, vou encerrar a
sessão, designando para a próxima a
seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 1962
(TERÇA-FEIRA)
MATÉRIA EM REGIME DE PROJETO DE
LEI DA CÂMARA URGÊNCIA
Nº 115, DE 1961
1
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de
1961 (nº 93, de 1959, na Casa de
Origem) que cria Juntas de Conciliação
e Julgamento na 6ª Região da Justiça
do Trabalho e dá outras providências –
em regime de urgência, nos têrmos
do art. 330 letra c. do Regimento In-
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terno, em virtude do Requerimento nº 77,
de 1961, aprovado na sessão de 21 de
março – tendo:
PARECERES
da Comissão de Constituição e
Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
da Comissão de Legislação Social
(nº 58, de 1962), favorável;

Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
inclusão em Ordens do Dia, nos têrmos
do art. 171, nº I, do Regimento Inteiro, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de
1959, que aprova o Convênio Constitutivo
da Organização Internacional do Café,
firmado pelo Brasil e outros países em 271-1958.
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mero 258, de 1954, que modifica o inciso
IV, de artigo 842, do Decreto-lei nº 1.608,
de 18 de setembro de 1939 (Código de
Processo Civil), que se achava em poder
da extinta Comissão Especial de Revisão
do Código de Processo Civil seja
encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita se necessária, a
restauração do processo respectivo.

7
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da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27
de março) pela audiência do Tribunal
Superior do Trabalho;
2º (nº 64, de 1962), favorável, com
as emendas que oferece, sob números 1
a 3 – CSPC;
da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de
de março), pela impossibilidade de
pronunciar a Comissão antes
diligência solicitada pela Comissão
Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de
de março), favorável ao projeto e
emendas.

27
se
da
de
31
às

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 1957
Votação, em discussão suplementar
(Regimento, art. 275-A) do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
93, de 1957 (nº 399-D, de 1955 na Casa
de origem) que regula o exercício do
Magistério da Marinha, tendo Pareceres
(ns. 68, de 1962) – da Comissão de
Redação, oferecendo a redação do
vencido
e
dependendo
de
pronunciamento das Comissões – de
Constituições e Justiça; de Educação e
Cultura; de Legislação Social e de
Finanças, sôbre as emendas de Plenário.
3
REQUERIMENTO Nº 78 (URGÊNCIA)
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 78, de 1962, de
urgência nos têrmos do artigo 330, letra c,
do Regimento Interno para o Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 1961, que
dispõe sôbre o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e regula o exercício
da profissão de advogado.
4
REQUERIMENTO Nº 98, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento número 98, de 1962, de
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra
"b", do Regimento Interno, para o projeto
de Lei da Câmara número 178, de 1961,
que isenta do impôsto de consumo os
fertilizantes
simples
e
compostos
destinados à aplicação em atividade
agrícola.
5
REQUERIMENTO Nº 103, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 103, de 1962, em que o
Senhor Senador Eugênio Barros solicita
autorização, nos têrmos do artigo 49, da
Constituição e do artigo 40 do Regimento,
para participar da Delegação do Brasil às
solenidades comemorativas do 10º
aniversário de Revolução Boliviana.

REQUERIMENTO Nº 105, DE 1962
ELEIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL

dor João Villaboas); 2º nº 271, de
1960, contrário à emenda de Plenário;
3º nº 65, de 1962 (em virtude do
Requerimento nº 208, de 1961), pelo
prosseguimento da tramitação da
matéria,
nos
têrmos
dos
pronunciamentos anteriores, dada a
possibilidade
de,
na
discussão
suplementar
a
que
deverá
ser
submetido o substitutivo, se aprovado,
ser êle modificado, por meio de novas
emendas, com aproveitamento das
sugestões fornecidas pelo Instituto da
Ordem dos Advogados Brasileiros.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e
10 minutos)

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 105, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
inclusão em Ordem do Dia, nos têrmos do
art. 171, nº I do Regimento Interno, do
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1953,
que ampara a pequena propriedade e
fomenta a produção por meio de crédito.

Eleição
da
Comissão
Especial
destinada a emitir, parecer sôbre o Projeto
de Emenda à Constituição nº 1, de 1962,
que altera a redação do artigo 186, da
Constituição (Obrigatoriedade de concurso
para a investidura em cargo inicial de carreira
e proibição de nomeações interinas).

8
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Atos do Diretor Geral

REQUERIMENTO Nº 106, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 111, DE 1962

Votação em discussão única, do
Requerimento nº 106, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar, solicita
inclusão em Ordem do Dia, nos têrmos do
art. 171, nº I, do Regimento Interno, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de
1950, que aprova o acôrdo sôbre
Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo
Brasil a 22 de setembro de 1949.

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 111, de 1962, em que o
Sr. Senador Mem de Sá solicita
transcrição nos Anais da nota conjunta
dos Presidentes das Repúblicas do Brasil
e dos Estados Unidos da América.

9

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de
Aeronáutica e dá outras providências.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL

11

18

REQUERIMENTO Nº 109, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 118, DE 1962

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 109, de 1962, em que o
Sr. Senador Afrânio Lages, solicita que o
Projeto de Lei da Câmara, número 39, de
1955, que altera disposições do Decretolei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939
(Código de Processo Civil), que se
achava em poder da extinta Comissão
Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhado a
Comissão de Constituição e Justiça,
sendo feita se necessária, a restauração
do processo respectivo.

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 118, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
passe à Comissão que se seguiu no
despacho inicial de distribuição o Projeto
de Lei do Senado nº 8, de 1954, que cria
o Serviço Nacional de Assistência à
Velhice e dá outras providências.

O Diretor-Geral abonou as faltas de
Emmanuel Novaes, Auxiliar Legislativo,
PL-10, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro
de 1962, considerando como de licença
para tratamento de saúde as dos dias 25,
26, 27 e 28;
Abonou, referentes ao mês de
março de 1962, as faltas abaixo
discriminadas:
de Alexandre Dumas Paraguassú,
Oficial Legislativo, PL-8, nos dias 28, 29 e
30;
de Amélia da Costa Cortes, Oficial
Legislativo, PL-3, no dia 15;
de Ary Leonardo Vianna, Redator,
PL-4, no dia 29;
de Beatriz Corrêa de Mello,
Taquígrafa, PL-7, no dia 16;
de Carmelita de Souza, Oficial
Legislativo, PL-8, no dia 26;
de
Celina
Ferreira
Franco,
Taquígrafa, PL-6, no dia 28
de Francisco Rodrigues Soares
Pereira, Taquígrafo Revisor, PL-2, nos
dias, 29 e 30;
de José Martins de Moraes, Auxiliar
de Limpeza, PL-11, no dia 19;
de Manoel José dos Santos,
Auxiliar de Portaria, PL-8, nos dias 10,
11 e 12, levando a conta de licença
para tratamento de saúde os dias 13 e
14;
de Maria Riza Baptista Dutra,
Bibliotecária, PL-3, no dia 15;
de Martha dos Santos Crespo de
Castro, Taquígrafa, PL-3, no dia 27;
de Manoel Izidoro Pereira, Auxiliar
de Portaria, PL-9 no dia 27;
de
Paulo
Weguelin
Delpech,
Conservador de Documentos, PL-6, no
dia 14; de Ruth de Souza Castro,
Redatora, PJ-4, no dia 29;
de
Sebastião
Veiga;
Oficial
Legislativo, PL-7 nos dias 20, 21 e 22
de Sylvia Minazi Mantovani, Auxiliar
Legislativo, PL-10, no dia 29;
de Ecla da Cunha Bréa, Oficial
Legislativo, PL-8, no dia 22.
Secretaria do Senado Pederal, em
13 de abril de 1962. – Maria do Carmo
Rondon R. Saraiva, Diretoria do
Pessoal.

19

CONVOCAÇÃO

PROJETO DE LEI, DA CANTARA
Nº 374, DE 1952

12

Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952
(nº 1.804, de 1952, na Casa de origem) que
regula os direitos civis da mulher casada e
dá outras providências, tendo Pareceres, da
Comissão de Constituição e Justiça: 1º nº
923, de 1959, oferecendo substitutivo
(com voto em separado do Sr. Sena-

Fica
convocada
para
uma
reunião, a realizar-se no próximo dia
26, às 16 horas, no Gabinete do
Diretor-Geral,
a
Comissão
de
Classificação de Cargos, criada pela
Egrégia
Comissao
Diretora,
em
reunião de 21 de fevereiro último.
Secretaria do Senado, em 23 de abril
de 1962. – Evandro Mendes Vianna.
Diretor-Geral.

REQUERIMENTO Nº 147, DE 1962
em
discussão
única,
do
Requerimento nº 107, de 1962, em que o
Sr. Senador Afrânio Lages solicita que o
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952,
que modifica os artigos 378, 379, 381,
842, XVII do Código de Processo Civil
seja encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça sendo feita, se
necessária, a restauração do processo
respectivo.
10
REQUERIMENTO Nº 108, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 108, de 1962, em que o
Sr. Senador Afrânio Lages, solicita, que o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952,
que modifica o artigo 880, do Código de
Processo Civil, que se achava em poder
da extinta Comissão Especial de Revisão
do Código de Processo Civil seja
encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.

6

REQUERIMENTO Nº 110, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 104, DE 1962

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 110, de 1962, em que
o Sr. Senador Afrânio Lages solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nú-

Votação, em discussão única, do
requerimento nº 104, de 1962 em que o
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15
REQUERIMENTO Nº 115, DE 1962

16
REQUERIMENTO Nº 116, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 116, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 1955, que
aprova o Plano de Viação Nacional.
17
REQUERIMENTO Nº 117, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 117, de 1962 em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado nº 21, de 1952, que
estabelece indenização para os casos de
aprisionamento injusto.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40
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SENADO FEDERAL
MESA
Presidente – Moura Andrade
– PSD.
Vice-Presidente
–
Rui
Palmeira – ILEGIVEL
Primeiro-Secretário
–
Argemiro de Figueiredo – PTB.
Segundo-Secretário
–
Gilberto Marinho – PSD.
Terceiro-Secretário – Mourão
Vieira – UDN.
Quarto-Secretário – Novaes
Filho – PL.
Primeiro-Suplente – Mathias
Olympio – PTB.
Segundo-Suplente – Guido
Mondin – PSD.
Terceiro-Suplente – Joaquim
Parente – UDN.

DA UNIÃO DEMOCRATICA
NACIONAL
LÍDER
Daniel Krieger.
VICE-LÍDERES
Afonso Arinos.
Afrânio Lages.
Padre Calazans.
DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
LÍDER
Barros Carvalho.
VICE-LÍDERES
Fausto Cabral.
Arlindo Rodrigues
Nelson Maculan

LIDERES E VICE-LÍDERES

DO PARTIDO LIBERTADOR

DA MAIORIA

LÍDER

LÍDER

Mem de Sá.
VICE-LÍDER

Filinto Müller (PSD).

6. Menezes Pimentel –
Ceará.
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8.
Jarbas
Maranhão
–
Pernambuco.
9
Silvestre
Péricles
–
Alagoas.
10. Ary Vianna – Espírito
Santo.
11.
Jefferson
Aguiar
–
Espírito Santo.
12.
Gilberto
Marinho
–
Guanabara.
13. Paulo Fernandes – Rio de
Janeiro.
14. Moura Andrade – São
Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
16. Alô Guimarães – Paraná.
17 Guido Mondin – Rio
Grande do Sul.
18. Benedito Valladares –
Minas Gerais.
19. Filinto Müller – Mato
Grosso.
20.
Juscelino
Kubitschek
(Licenciado. Em exercício o Sr.
José Feliciano) – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.
UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
1.Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Mathias Olympio – Piaui.
3. Leônidas Mello – Piauí.
4. Fausto Cabral – Ceará.
5. Argemiro de Figueiredo –
Paraíba.
6.
Barros
Carvalho
–
Pernambuco.
7. Lourival Fontes – Sergipe.
8. Lima Teixeira – Bahia.
9. Caiado de Castro –
Guanabara.
10. Arlindo Rodrigues – Rio de
Janeiro.
11 Miguel Couto – Rio de
Janeiro.
12. Nelson Macular – Paraná.
13. Saulo Ramos – Santa
Catarina.
14. Nogueira da Cama – Minas
Gerais.
PARTIDO LIBERTADOR
1. Novaes Filho – Pernambuco.
2. Aloisio de Carvalho – Bahia.
3. Men de Sá – Rio Grande do
sul

Aloysio de Carvalho.
VICE-LÍDER
Lima Teixeira (PTB).
Nogueira da Gama (PTB).
Lobão da Silveira (PSD).
Victorino Freire (PSD).
Jefferson de Aguiar (PSD).
Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).
Saulo Ramos (PTB).
DA MINORIA
João Villasbôas – (UDN)
Dos Partidos
DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO
LÍDER
Benedito Valladares.
VICE-LÍDERES
Gaspar Veloso.
Victorino Freire.
Alô Guimarães.

1.
Mourão
Vieira
–
PARTIDO SOCIAL
Amazonas.
PROGRESSISTA
2. Zacarias de Assunção –
Pará.
1. José Maynard – Sergipe.
LÍDER
3. Joaquim Parente – Piauí.
4. Fernandes Távora –
PARTIDO TRABALHISTA
Jorge Maynard.
Ceará.
NACIONAL
5. Reginaldo Fernandes –
VICE-LÍDER
Rio.
1. Lino de Matos – São Paulo.
6. Sergio Maranhão – Rio
Miguel Couto.
Grande do Norte.
MOVIMENTO TRABALHISTA
7. João Arruda – Paraíba.
RENOVADOR
DO PARTIDO TRABALISTA
8. Afrânio Lages – Alagoas.
NACINAOL
9. Rui Palmeira – Alagoas.
1. Paulo Fender – Pará.
10
Heribaldo
Vieira
–
LÍDER
Sergipe.
SEM LEGENDA
11. Ovídio Teixeira . – Bahia.
Lino de Mattos.
12. Del Caro – Espírito
Dix-Hait Rosado – Rio Grande
Santo.
DO MOVIMENTO TRABALHISTA
do
Norte.
RENOVADOR
13.
Afonso
Arinos
–
(licenciado. Em exercício o
COMISSÃOES PERMANENTES
LÍDER
suplente Venâncio Igrejas) –
Guanabara.
Comissão Diretora
Paulo Fender.
14. Padre Calazans – São
Paulo.
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
Moura Andrade – Presidente
15. Irineu Bernhausen –
Rui Palmeira
Santa Catarina.
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Argemiro de Figueiredo
17. Milton Campos – Minas
Gilberto Marinho
Gerais.
1. Paulo Coelho – Amazonas.
Mourão Vieira
18. João Vilasboas – Mato
2. Lobão da Silveira – Pará.
Novaes Filho
Grosso.
3. Victorino Freire – Maranhão.
Mathias Olympio
19. Lopes da Costa – Mato
4.
Sebastião
Archer
–
Guido Mendes
Grosso.
Maranhão.
Joaquim Parente (9)
20. Coimbra Bueno – Goiás.
5. Eugênio Barros – Maranhão.
DO PARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA
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Comissão de Agricultura
PTB – Nelson Maculan
Presidente.
PSD – Eugênio Barros – VicePSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Guimarães
UDN – Lopes da Costa
UDN – Ovidio Teixeira
PTB – Fausto Cabral (7)

–

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE
PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

PTB – Lima Teixeira – Presidente
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pimentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes da Costa
UDN – Afrânio Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9)
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PSD – 4. Menezes Pimentel
UDN – 1. João Villas Boas
UDN – 2. Daniel Krieger
UDN – 3. Sérgio Marinho
UDN – 4. Lopes da Costa
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lima Teixeira
PL – 1. Mem de Sá
Reuniões: Quarta-feira, às 16
horas.
Secretário: José Soares de
Oliveira Filho.
Comissão de Economia
PSD – Gaspar Velloso –
Presidente
PTB – Fausto Cabral – VicePresidente.
UDN – Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
UDN – Del Caro
UDN – João Arruda
PSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Feder
PTB – Nogueira da Gama (9)

REPARTIÇÕES E PARTICULARES
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Capital e Interior

Capital e Interior

PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
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Reuniões: Quintas-feiras, às 15
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Secretário – Renato de Almeida
Chermont.
Comissão de Legislação Social

MAURO MONTEIRO
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Presidente.
UDN – Milton Campos – VicePresidente
PSD – Sylvestre Péricles
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PTB – Lima Teixeira
Reuniões: Quinta-feira, às
horas
Secretário José Aristides
Moraes Filho.
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PSD – 2 Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros.
UDN – Dix-Huit Rosado
UDN – 2. Padre Calazans
Exterior
Exterior
UDN – 3. Heribaldo Vieira
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PTB – 2. Lourival Fontes
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UDN – João Villasboas – VicePresidente.
UDN – Afrânio Lages.
Comissão de Finanças
PSD – 3. Alô Guimarães
UDN – 1. Irineu Bornhausen
UDN – Heribaldo Vieira.
UDN – Daniel Krieger – Presidente.
UDN – 2. Ovidio Teixeira
PSD – Benedicto Valladares.
PSD
–
Ary
Vianna
UDN – 3. Zacarias de Assumpção
PSD – Gaspar Veloso.
Vice-Presidente
UDN – 4. Sérgio Marinho
PSD – Filinto Muller.
PSD – Eugênio Barros
PTB – 1. Lima Teixeira
PTB – Lourival Fontes.
PSD – Paulo Coelho
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Comissão de Educação e Cultura
UDN – João Arruda.
PTN – Lino de Mattos
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Nogueira da Gama
PSD – Menezes Pimentel –
PSD – Menezes Pimentel.
PTB – Barros Carvalho
presidente
PSD – Jefferson de Aguiar.
PTB – Saulo Ramos
PL. – Mem de Sá – VicePSD – Alô Guimarães.
– Dix-Huit Rosado
Presidente
QTB – Nogueira da Gama.
PL – Mem de Sá (17).
PSD – Jarbas Maranhão
PTB – Barros Carvalho.
PTB – Saulo Ramos
PL – Mem de Sá.
SUPLENTES
PTB – Arlindo Rodrigues
Reuniões: Quintas-feiras, às 16,00
UDN – Reginaldo Fernandes
horas.
PSD – Silvestre Péricles
UDN – Padre Calazans
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Secretário: Eurico Gory Auler.
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SUPLENTES
PSD – Menezes pimente
Comissão de Redação
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Filinto Müller
PSD – Alô Guimarães
TITULARES
UDN – Coimbra Bueno
UDN – Lino de Mattos (Do PTN)
UDN – Zacharias de Assumpção
PTB – Caiado de Castro
Sérgio Marinho – Presidente UDN
UDN – João Arruda
PTB – Lima Teixeira
Ary Vianna – Vice-Presidente
UDN – Milton Campos
PL – Aloisio de Carvalho
(PSD)
UDN – João Villasboas
Reuniões: às quartas-feiras, às 16
Alô Guimarães (PSD)
UDN – Del Caro
horas.
PTB – Fausto Cabral
Secretário:
Evandro
Fonseca
Affonso Arinos (UDN)
PTB – Vivaldo Lima
Paranaguá
Lourival Fontes (PTB)
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2. Lobão da Silveira (PSD)
1. Padre Calazans (UDN)
2. Heribaldo Vieira (UDN)
1. Caiado de Castro (PTB)
Secretário – Sara Abraão – Oficial
Legislativo.
Reunião

–

Terças-feiras,

às

UDN – Reginaldo Fernandes.
PTB – Nelson Cabral.
PRB – Fausto Cabral.
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, às
horas.
Secretária: Italina Cruz Alves.

ao item 6º do Requerimento número 41161, do Sr. Senador Vivaldo Lima.
OFÍCIO
16

16
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas

horas.
Comissão de Saúde Pública
UDN

–

Reginaldo

Fernandes

–

Presidente.
PSD – Alô Guimarães – VicePresidente.
UDN – Fernandes Távora.

PSD – Jorge Maynard – Presidente.
UDN – Coimbra Bueno – VicePresidente.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
PTB – Fausto Cabral (5).
SUPLENTES

PSD – pedro Ludovico.
PSD – Saulo Ramos – (5)

PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Paulo Coelho.
UDN – Sergio Marinho.
UDN – Lino de Matos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quartas-feiras às 16,00
horas.
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias.

SUPLENTES
PSD – Eugênio Barros
PSD – Jarbas Maranhão.
UDN – Lopes da Costa.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Arlindo Rodrigues.
Reuniões:

Quintas-feiras,

às

15

horas.
Secretário: Eduardo Rui Barbosa.

UDN

–

Zacarias

Assumpção

–

Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Sergio Marinho.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Arlindo Rodrigues (7).
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Jorge Maynard.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
UDN – Afrânio Lages.
PTB – Saulo Ramos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões:

Quintas-feiras

às

16

horas.
Secretário:

Julieta

Ribeiro

dos

Santos.
Comissão de Serviço Público Civil
PL

–

Aloysio

de

Carvalho

–

Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Padre Calazans.
UDN – Coimbra Bueno.
PTB – Fausto Cabral.
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Benedito Valladares.
UDN – Sergio Marinho.

ATA DA 25ª SESSÃO, DA 4ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
4ª
LEGISLATURA, EM 24 DE ABRIL DE
1962.
PRESIDENCIA DO SR. ARGEMIRO DE
FIGUEIREDO.

Comissão de Segurança Nacional

Abril de 1962

Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Paulo Coelho – Paulo Fender –
Zacharias de Assumpção – Joaquim
Parente – Fernandes Távora – Menezes
Pimentel – Reginaldo Fernandes – DixHuit Rosado – Argemiro de Figueiredo –
João Arruda – Jarbas Maranhão – Barros
Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre
Péricles – Lourival Fontes – Jorge
Maynard – Ovidio Teixeira – Lima Teixeira
– Arlindo Rodrigues – Venâncio Igrejas –
Nogueira da Gama – Milton Campos –
Pedro Ludovico – Mem de Sá – Guido
Mondin – (25).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 25
Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a
ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior que é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Oficios:
Nº GPCM-AT – Of. 162-62, de 12 de
abril, do Sr. Presidente do Conselho de
Ministros – Comunica haverem sido
tomadas as providências necessárias a
que seja remetida ao Senado cópia do
processo relacionado com a Companhia
Telefônica Brasileira, em atenção ao
Requerimento nº 201-62 do Sr. Senador
Padre Calazans;
Nº B-85, de 16 de abril, do Sr.
Ministro da Viação e Obras Públicas –
Comunica que a matéria de que trata o
Requerimento nº 6-62, do Sr. Senador
Paulo Coelho, está regulada no Decreto
nº 50.876, de 29 de junho de 1961;
Nº B-87, de 16 de abril, do Sr.
Ministro da Viação e Obras Públicas –
Remete documentação para atender

Do Sr. Governador do Estado de
Minas Gerais, como segue:
Govêrno do Estado de Minas Gerais
– Palácio da Liberdade.
Belo Horizonte, 13 de abril de 1962.
Nº 436-62.
Senhor Presidente.
O Govêrno do Estado de Minas Gerais,
por meu intermédio, encaminha a Vossa
Excelência, nos têrmos do art. 63, item II; da
Constituição Federal, o presente pedido de
autorização, pelo Senado, de empréstimo
externo a ser contraído com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento. (BID).
Essa agência financeira internacional
acolheu favorávelmente solicitação de crédito
que lhe endereçamos e enviou Missão para
negociar o empréstimo com a Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais.
As negociações foram bastante
satisfatórias,
ficando
combinada
a
realização de uma operação de crédito no
montante de seis milhões de dólares
(US$ 6.000.000), prazo de 21 anos e
juros de 1,25 por cento ao ano, pagáveis
em cruzeiros além de uma comissão de
serviço de 0,75% ao ano, pagável em
dólares. Destinar-se-á o crédito à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais
para aplicação, através da Associação de
Crédito e Assistência Rural (ACAR), em
financiamentos a pequenos agricultores, a
prazos adequados e baixos juros,
mediante a execução de um programa de
crédito supervisionado, crédito orientado
e crédito para construções e habitação
rural. Mais de 10.000 famílias de
pequenos lavradores serão diretamente
beneficiadas pelo programa, nos 3
primeiros anos.
Os recursos a serem obtidos do BID,
somados às contribuições da Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais e
do Banco do Brasil, representarão um total
de mais de dois e meio bilhões de cruzeiros
que, aplicado nos anos de 1962, 1963 e
1964, oferecerá resultados altamente
favoráveis, que seria ocioso ressaltar. Tais
recursos serão acrescidos de, no mínimo,
cem milhões cruzeiros por ano a partir de
1965, como contribuição adicional da Caixa
Econômica do Estado ao programa. O
pagamento do empréstimo se fará de
forma que sòmente 25% (Vinte e cinco por
cento) do principal sejam reembolsados
nos dez primeiros anos, assegurando-se,
assim, a extensão dos benefícios ao maior
número possível de lavradores mineiros.
Os recurso em dólares para a operação
serão provenientes do Fundo Fiduciário de
Progresso Social, estabelecido pelo Governo
dos Estados Unidos da America para auxiliar
o cumprimento dos objetivos colimados na
Ata de Bogotá. Sua administração foi
confiada ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Nos têrmo do convênio entre o
Govêrno dos Estados Unidos e o BID, os
recursos em dólares do Fundo Fiduciário
podem
ser
emprestados
para
financiamentos em moeda nacional dos
países latino-americanos, desde se
assegure que o valor do crédito concedido
pelo BID se manterá inalterado em têrmos
dos
dólares
emprestados.
Essas
exigências, perfeitamente compreensíveis,
gera, entretanto, para a instituição
beneficiária o risco da oscilação cambial
que poderá comprometer e anular as
vantagens do empréstimo.
Sendo inaceitável a hipótese da
transferência do risco aos pequenos
agricultores
e
inconveniente
a
assunção dêsse encargo pela Caixa
Econômica, o meu Govêrno submeteu
à apreciação das Autoridades Monetá-
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rias fórmula que permitirá solução
adequada do problema.
Sugerimos que as Autoridades
Monetárias aceitem em deposito os seis
milhões de dólares, que a Caixa
Econômica receberá do BID, e concedam
à Caixa um empréstimo de quantia
resultante da conversão dos seis milhões
de dólares para a nossa moeda. Ambas
as operações se ajustariam bàsicamente
às condições de condições de prazo e
taxa de juros do crédito do BID à Caixa.
Assim, o crédito da Caixa junto às
Autoridades Monetárias venceria juros de
dois por cento ao ano sendo 1,25%
pagáveis em cruzeiros e 0,75% em
dólares. A Caixa pagaria juros de 2% ao
ano às Autoridades Monetárias sôbre o
empréstimo que estás lhe concedessem.
Os esquemas de reembôlso seriam
igualmente coincidentes. Ao vencer-se
cada prestação do empréstimo do BID à
Caixa, as seguintes operações seriam
realizadas.
a) a Caixa resgataria a prestação
vincenda do empréstimo tomado às
Autoridades Monetárias;
b) a Caixa sacaria do seu depósito
em dólares junto às Autoridades
Monetárias importância correspondente à
sua obrigação para com o BID;
c) em seguida, a Caixa venderia tais
dólares às Autoridades Monetárias ao
câmbio do dia;
d) os cruzeiros provenientes da
venda seriam então intregues às
Autoridades Monetárias para crédito do
BID.
Êsse esquema elimina, para a Caixa
Econômica, o risco do câmbio, e
proporciona vantagens para a economia
feito em dólares e pagável em cruzeiros
desafoga o balanço de pagamentos do
Brasil, livrando-o ainda de qualquer
pressão presente ou futura, pois os
cruzeiros de que será credor o BID não
poderão ser utilizados senão para
operações no Brasil e jamais convertidos
em dólares para remessa ao exterior.
Participarão portanto, da operação a
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
como mutuária, a Associação de Crédito e
Assistência Rural (ACAR), como órgão
executor, com o encargo da concessão,
orientação e supervisão dos financiamentos, e
o Estado de Minas Gerais, que dará a
necessária garantia. mediante autorização
que, nesta data estamos pedindo à Egrégia
Assembléia Legislativa do Estado.
Tratando-se de empréstimo que, por
sua natureza e finalidades, trará inegável
contribuição
ao
desenvolvimento
da
economia mineira, permito-me encarecer a
Vossa Excelência o interêsse do meu
Govêrno na rápida tramitação dêste pedido.
Aproveito a oportunidade para expressar
a Vossa Excelência o meu alto aprêço e
distinta consideração. – José de Magalhães
Pinto. Governador do Estado de Minas Gerais.
À Comissão de Finanças e, em
seguida, à Comissão de Constituição e
Justiça.
OFÌCIO
Do Contador Seccional junto ao
Ministério da Fazenda, nos seguintes
têrmos:
Em 5 de abril de 1962.
Do Contador Seccional junto ao
Ministério da Fazenda.
Ao Senhor Secretário da Primeira
Secretaria do Senado Federal.
Registro de tabela de distribuição de
crédito.
Em Ofício nº 680/s 62, de 18.1 62
(cópia autêntica anexa), o Tribunal de
Contas comunica ter ficado em ser" a
importância
de
Cr$
5.000.000,00,
concernente à subconsignação 1.1,26 –
gratificação Especial de nível universitário
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2. Faço haver o Tribunal de Contas,
distribuído automáticamente o crédito para
atender as suas próprias despesas à conta
dessa
mencionada
subconsignação,
solicito a V. Sª se digne providências junto
ao referido tribunal a distribuição
automática do crédito para que os
pagamentos possam ser efetuados como
até aqui, sem outras formalidades
necessárias caso continue o crédito "em
ser".
Aproveito o ensejo para apresentar a
V Sª demonstrações e consideração. –
Manoel Francisco Cancela – Contador
Seccional.

Mas conclui o voto vencedor:
"Por tôdas estas razões concluo pela
inconstitucionalidade do artigo citado da
Constituição do Estado e da sua lei de
Organização Judiciária, na parte que
alude aos Prefeitos Municipais"
A parte alusiva aos Prefeitos
Municipais é o inciso III do art. 67 da
Constituição do rio Grande do Norte.
Trata-se evidentemente de êrro
dactilográfico,
que
se
repara
a
requerimento ou "ex officio".
Assim,
modificando
o
projeto
anteriormente elaborado, a Comissão de
Constituição e Justiça aprova o seguinte:

Cópia autêntica

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

Armas da República – Tribunal de
Contas – P. 693-62 – Ministério da
Fazenda – 30 Jan 62 – 400.697 – Serviço
de Comunicações – S.R.C. – Nº 680 –
S.62 – 18 – Jan 1962.
Sr. Contador-Geral da República.
Assunto: Registro de tabele de
distribuição de crédito.
Anexo: Cópia da tabela.
Comunicamos a V. Sª, para os
devidos fins, que êste Tribunal, tendo
presente o processo ao qual se pretende o
Aviso nº 1, de 5 corrente, da Primeira
Secretaria do Senado Federal, relativo à
tabela de crédito a ela destinado, resolveu,
em sessão de 11 do mesmo mês, ordenar
o registro da referida tabela, com exceção
das importâncias de Cr$ 571.680.000,00,
concernente ás subconsignações 1.1.01,
1.1.02, 1.1.13 e 1.1.21, já distribuídas
automàticamente ao Tesouro Nacional e de
Cr$ 5.000.000,00, à subconsignação
1.1.26, que ficou "em ser".
Reiteramos a V. Sª os protestos de
elevada estima e distinta consideração
(as. Luiz de Almeida Lins – Diretor
Substituto da Secretaria.
Conforme: Maria do Carmo Dantas
Lima, Chefe da T.A. Confere: Manoel
Francisco Cancela, Contador Seccional.
Prestação de contas da cota do
Impôsto de Renda recebida das
Prefeituras Municipais:
Do Prefeito Municipal de Santa
Luzia, PB.
Do Prefeito Municipal de Livramento
BA;
Do Prefeito Municipal de Conceição
de Ipanema, MG;
Do Prefeito Municipal de Oliveira,
MG;
Do Prefeito Municipal de Rio Novo
MG;
Do Prefeito Municipal de Santa Rita
de Jacutinga, MG;
Do Prefeito Municipal de Guarulhos,
SP;
Do Prefeito Municipal de Rio Azul,
PR.

Art. 1º É suspensa a execução do
art. 67, inciso III, da Constituição do
Estado do Rio Grande do Norte, e da Lei
de Organização Judiciária, na parte em
que asseguram ao Tribunal de Justiça
Competência privativa para processar e
julgar os Prefeitos Municipais, nos crimes
comuns, por inconstitucionalidade, nos
têrmos de decisão definitiva proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em 18 de
outubro
de
1951,
no
recurso
extraordinário criminal nº 18.513.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das Comissões, em 21 de julho
de 1961. – Nogueira da Gama, Presidente
em exercício. – Jefferson de Aguiar,
Relator. Milton Campos – Lima Teixeira –
Lourival Fontes – Aloysuio de Carvalho –
Brasílio Celestino.
PARECER Nº 77, DE 1962
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o ofício de 14.1.60, do Sr.
Presidente do Supremo tribunal Federal,
encaminhando cópia autenticada da
Representação nº 398, de Santa
Catarina,
julgada
a
30.7.1959
(inconstitucionalidade da Lei nº 348.1958,
no tocante ao Município de "Meleiro".
Ofício nº 30 P (c).
Relator Senador Jefferson de Aguiar
A lei nº 348, de 21 de junho de 1958,
do Estado de Santa Catarina, foi julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, no tocante à criação do
Município de Meleiro.
O projeto anteriormente elaborado e
aprovado pela Comissão de Constituição
de justiça adotou redação que abrangia
todo o texto da lei.
Procede o pedido de reexame da
matéria, como formulado e deferido pelo
Plenário.
Assim, a Comissão de Constituição e
Justiça aprova o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº....

PARECER Nº 76, DE 1962
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Of. 246.57. P, do
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
enviando cópia referente ao Recurso
Extraordinário número 18.513, do Rio
Grande do Norte, julgado a 18.10.1951
(Inconstitucional o art. 67, Inciso II da
Constituição Estadual)
Relator: Senador Jefferson de Aguiar
O acórdão proferido pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal no recurso
criminal nº 18.513,, do Rio Grande do
Norte, faz referência ao inciso II do artigo
67 da Constituição daquele Estado.
A matéria controvertida cifrava-se na
constitucionalidade
do
preceito
constitucional, que permitira o julgamento
do Prefeito Municipal de S. Antônio pelo
Tribunal de Justiça, privativamente.

Art. 1º É suspensa a execução da lei
nº 348, de 21 de junho de 1958. do
Estado de Santa Catarina, na parte em
que criou o Município de Meleiro, com
área desmembrada do Município de
Turvo
(art.
1º
inciso
XIII)
por
inconstitucionalidade, nos têrmos de
decisão definitiva proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, em julho de 1959, na
representação nº 398.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das Comissões, 21 de julho de
1961 – Nogueira da Gama, Presidente
eventual. – Jefferson de Aguiar – Relator.
– Brasílio Celestino – Lourival Fontes –
Aloysio de Carvalho – Lima Teixeira –
Milton Campos.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
Sr. Senador Paulo Coelho enviou à
Mesa discurso a fim de ser publica-

de, na forma de disposto no art. 201 § 2º,
do Regimento interno.
S. Exª será atendido.
E' o seguinte
Senhor Presidente
Procedente de Manaus recebi um
telegrama que julgo acertado trazer ao
conhecimento do Senado.
E o seguinte:
"Instituto
Marítimos
transferiu
pagamento
aposentado
Lóide
Brasileiro para agência Lóide aqui,
causando
sérios
transtôrnos
e
dificuldades agência local Autarquia
haver enviada relação, para sede
desde 15 março e até agora nada
haver recebido sôbre assunto. Solicito
interferência ilustre amigo sentido sede
Loide autorize referido pagamento.
Atravesso atualmente situação difícil
pois além encontrar-me cego sem
recursos ainda ha, problemas falta
pagamento
vencimentos.
Aguardo
confiante ação eficiente sua parte. Meu
endereço Rua, Djalma Dutra 111.
Manaus. Abraços Ranulfo Viana".
Como se vê, é um velho servidor do
Lóide Brasileiro que, depois de ter
dedicado ao serviço do país uma longa
existência, se vê a braços com
dificuldades para sua manutenção,
porque o Instituto dos Marítimos
suspendeu o pagamento dos inativos no
Amazonas.
E isso quando êle, cego, não tem
possibilidade de se dedicar a outras
atividades para o seu sustento.
Do Senado da República dirijo um
apêlo ao Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social a fim de que, em
providências adequadas e urgentes,
acuda à situação angustiosa em que se
acham todos aquêles, como
o
signatário do telegrama, contribuiram
para o Instituto dos Marítimos na
esperança de que, em chegando a
idade avançada, estariam ao abrigo
das provações.
Rogo a Vossa Excelência, se digne
de dar conhecimento destas minhas
palavras ao ilustre titular da pasta em
aprêço.
O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Venâncio Igrejas, por cessão dos nobres
Senadores Guido Mondin e Argemiro de
Figueiredo.
O SR. VENANCIO IGREJAS (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente,
incialmente desejo agradecer aos
nobres Senadores Guido Mondin e
Argemiro de Figueiredo o me haverem
cedido a vez. Espero retribuir a gentileza
na primeira oportunidade em que se
fizer necessária.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Congresso Nacional reinicia agora suas
atividades, após o recesso de poucos
remansosos dias da Semana Santa e no
limiar dos mesos de campanha eleitoral
para sua própria renovação.
Com certeza procurará, no reduzido
tempo deixado entre agora e o aceso das
eleições, promover um "rush" legislativo,
na tentativa de produzir leis reconhecidas
como inadiáveis mas em atrasado
andamento.
Forço minha habitual natureza de
ponderado realista para aceitar com
algum otimismo que ainda no final da
legislatura se possa preparar alguma
legislação importante, embora não
exagere em certa descrença de Vir,
qualquer das chamadas reformas de
base, a ser elaborada ou mesmo decidido
algum daqueles projetos de apreciação
polêmica sujeitos ao nassoe exame e
reclamadas com interêsse pela opinião
pública nacional.

Abril de 1962
A legislatura a se encaminhar para, o
final suportou período político dos, mais
agitados e graves que o País tem
atravessado, em sua conturbada história
de lutas permanentes e de progresso
constante.
Apesar das dificuldades da agitação
política o processo legislativo tem sido
satisfatório, tento mais por se dever, levar
em conta a transferência para Brasília,
com as necessárias demora" dos naturais
óbices de desinstalação e readaptação.
Basta recordar nesta oportunidade a
feliz conclusão da lei de Diretrizes e
Bases do Ensino, dentre
outras
destacadas proposições elaboradas.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estamos na eminência de terminar o
tempo útil que sobre á presente
legislatura e tudo parece indicar sem mais
uma vez se proceder á elaboração da
reforma eleitoral, portanto à criação das
inadiáveis condições de sobrevivência e
de fortalecimento dos Partidos Políticos.
Pelos erros acumulados já estamos
pagando caro e o quadro político eleitoral
desenhado no momento em nossa Pátria
está demonstrando as suas inquietantes
consequências.
Em, praticamente, todos os Estados
há dificuldades para colocação normal
das candidaturas, que em regra surgem
surpreendentes e paradoxais, dentro de
situações partidárias decompostas.
Não cabe aqui a análise dos falsos
enunciados, pois são do conhecimento,
público, objeto de surprêsa e de crítica, em
meio à indisfarçada desorientação; muito
menos porque me furto a apreciar a magno
assunto por um prisma que poderia
descambar para um suspeito exame faccioso.
Minha palavra pretende ser sòmente
de humilde advertência e de quase
desesperado apêlo; oportuna às vésperas
da aprovação pelo Senado do Projeto de
Lei Complementar ao Ato Adicional, que
instituiu entre nós a forma parlamentar de
govêrno, a motivar, por isso mesmo, a
reforma do sistema eleitoral e dos
Partidos Políticos.
No momento crítico em que vivemos
o mais importante é final institucionalizar
e aperfeiçoar o parlamento adotado,
deixando para ocasião oportuna o debate
entre
os
parlamentaristas
e
presidencialistas,
especialmente
a
discussão interesseira pois, parodiando
Churchill, se insistirmos em discutir o
presente, acabaremos por perder o futuro.
E aí perderemos todos nós, Nem
parlamentarismo nem presidencialismo,
mas, sim, talvez comunismo.
Estamos prestes a realizar nova
eleição com todos os defeitos de
anteriores, oriundos do mesmo deficiente
sistemas eleitoral.
No lugar de procurarmos dar a
urgente
solução
adequada,
parece
marcharmos para a aceitação de que não
mais convém reformá-lo, dada exatamente
a proximidade da realização do pleito.
Os que conhecem a historia política
nacional sabem que a véspera do
acontecimento importante constitui o
momento azado para as reformas, pois a
mentalidade brasileira se tem afirmado
em só realizar sob o guante das
necessidades prementes e quando quase
sempre difíceis de superar.
Se não realizarmos agora a reforma
eleitoral, muito menos a realizaremos no
intervalo dos pleitos. Se não a
realizarmos, o futuro será igual ao
passado, os trutas da eleição próxima
serão idênticos aos efeitos das anteriores.
O Brasil evidentemente evoluiu em
matéria de eleições e o presente pode
ser considerado melhor que o passado.
Mas chegamos à encruzilhada era que
ou reformamos nosso sistema eleito-
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rai e nossa organização partidária ou nos
soterraremos sob o comunismo vitorioso
ou outra ditadura triunfante.
A tradição brasileira de povo
atrasado, que dá saltos à custa da
experiência de outras nações, pela
expontânea clarividência das elites sem
amarras de preconceitos, as quais forçam
pela lei a evolução social, está a reclamar
que não nos descuidemos ou não
retardamos a reforma eleitoral.
Ela já vem tarde para êste pleito,
mas provàvelmente será tarde demais
depois dêle.
A formação dos Partidos em nossa
terra tem sido muito sacrificada pelos
interêsses individualistas dos políticos
brasileiros. Isso sempre foi possível
parque até data recente o fator povo não
figurava no jôgo político do Brasil como
elemento
preponderante
para
as
decisões. Existia apenas como eleitorado
eventual, necessário à composição
jurídica aparentemente democrática e
liberal dos governos.
A evolução no estrangeiro das
teorias do Direito Público e em particular
do Constitucional tem levado as elites
brasileiras, no seu temperamento de
imitação, a gradativamente aperfeiçoar o
nosso sistema eleitoral e a nossa
formação partidária.
Assim se fêz o exótico figurino do
Império, constitucional, representativo,
parlamentarista e liberal, com dois
grandes, fictícios, aleijados Partidos, que
serviam ao poder do Imperador, para
fingir que o regime funcionava, ignorando
o Povo, aliás atrasadíssimo, analfabeto,
miserável,
escravizado,
que
representavam os proprietários rurais e a
burguesia do comércio e das profissões
liberais.
Alguns políticos de visão faziam
contudo as reformas para que o Brasil
aparentasse acompanhar as Nações mais
civilizadas do Mundo.
Tudo era possível aguentar enquanto
vigorava o modêlo de Estado do
liberalismo.
Mas no comêço do século a
realidade brasileira começou a se impor
aos nossos políticos. Entrementes os
interêsses econômicos regionais e as
ambições pessoais de ordem material
fracionaram os Partidos, não pois por
fôrça do regime federativo, mas porque
desapareceu o Imperador para forçar o
bipartidarismo
nacional,
aliás
já
considerado na poça fora de moda.
Não obstante, os grandes estadistas,
como, dentre outros, Ruy Barbosa,
lutavam pela existência de Partidos
Nacionais, na antevisão de uma nova era,
como a se anteciparem àquela das
reivindicações populares violadas dos
direitos à uma vida melhor.
Durante
a
República
Velha
perduraram os vícios do absoleto sistema
eleitoral do Império.
Nela, os Partidos Políticos, sempre
locais, existiram apenas para instrumento
da eleição dos chefes políticos e seus
escolhidos.
Todavia,
autênticos
estadistas
percebiam o perigo, como Assis Brasil,
por isso lutando pelo sufrágio universal e
proporcional.
Os revolucionários de 1930 lutaram
pelo voto secreto, pela representação
proporcional, pela Justiça Eleitoral.
Com
êsse
aparente
espírito
democrático surgiu o Código Eleitoral de
24 de fevereiro de 1932, que fêz a eleição
para a Constituinte de 1934.
Mas ainda aí não houve clima para
impor a organização de associações
partidárias nacionais. Os fatos posteriores
constataram a magnitude do êrro
cometido. A Revolução aliás pouco
alterou na realidade o viciado sistema
eleitoral e os péssimos costumes
políticos, vitoriosa na mudança dos
quadros governantes e frustada em seus
idealísticos intentos reformistas.
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E a Constituição de 1934 abastardou
a representação popular com os
delegados classistas e pois enfraqueceu
com isso os Partidos.
Embora começasse a reconhecer
que os trabalhadores estavam lutando
pelo seu lugar na orientação do Estado,
não adotou o certo de que o caminho
natural para a democracia social e
organizar o povo conscientemente em
Partidos Políticos.
A seguir o Brasil passou a contar o
fascismo e deixou na geladeira os
princípios da social democracia.
Sempre o nosso antigo vêzo de
imitar as outras Nações. E' verdade que
paradoxalmente isto tem de certo modo
servido de fonte de progresso para o
País.
A Ditadura aboliu a organização do
povo em Partidos. Já não podia deixar de
reconhecê-lo
como
fator
político
preponderante. Preferiu no entanto tratálo como "massa", conforme o figurino da
época, nos moldes do nazi-fascismo,
aparentemente vitorioso.
Essa política era motivada porque a
transformação do povo em "massa"
acaba com a democracia e alicerça a
ditadura.
Com
a
vitória
das
fôrças
democráticas em 1945 houve natural
mudança de mentalidade no Brasil.
Dentro da mecânica tradicional de política
brasileira se evitou a Revolução com a
propositura das medidas para renovar o
poder através de eleições gerais. Deu-se
o curioso fato de que os baluartes da
Ditadura se compenetraram de seu novo
destino democrático e das cinzas do
regime nasceu o decreto-lei nº 7.856, de
28 de maio de 1945, que criou os Partidos
Nacionais e a base do nosso sistema
eleitoral como pràticamente até hoje
existe.
O ponto de evolução culminante da
matéria se deu com o fato de ter a
Constituição de 1946 assegurado a
existência
dos
Partidos
Políticos
Nacionais, embora os criasse acima da
realidade brasileira. Apesar de terem
funcionado mal durante êstes dezesseis
anos de existência, vêm demonstrando
sua utilidade na preservação do regime
democrático e por isso mesmo daí a
necessidade
imperiosa
de
seu
aperfeiçoamento.
O Código Eleitoral, de 24 de julho de
1950, e a legislação posterior, nada
apresentaram de relevante.
E' verdade que teòricamente passou
o Partido Político a ser conceituado como
pessoa jurídica de direito público interno.
Na prática isso não lhe dá qualquer
vantagem.
Certas leis posteriores, de inegável
valia, melhoraram o sigilo do voto, o
alistamento e a votação, tendo sido o
grande passo a instituição da cédula
única.
Mas ontem domo hoje persistem os
males fundamentais.
Os Partidos só existem em tempo de
eleição, para dar legenda aos candidatos.
Vivem sem recursos para se manter, fóra
dos
períodos
eleitorais.
Ficam
abandonados pelos derrotados no pleito e
também sôbretudo, pelos vitoriosos,
desvinculados dêles, logo após a
proclamação, indiferentes à sua sorte.
Não têm nenhum conteúdo ideológico,
nem programa doutrinário ou ação política
de objetivos certos.
O Povo os ignora, já que por êles é
ignorado. Os Partidos são inautênticos
pois não correspondem às correntes da
opinião pública e nem defendem as suas
reivindicações.
Prevalece na eleição o predomínio
dos ricos, em regra os de fortuna fácil ou
inexplicável, únicos capazes de fazer a
propaganda dispendiosa, os gastos
eleitorais enormes e de financiar
candidatos de apoio.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois
não!
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ao
tempo da República velha os candidatos
à representação nacional eram escolhidos
pelos Governantes. Embora fôsse um
abuso, porque êles não eram eleitos, mas
apenas nomeados pelo bico-de-Pena,
êsses representantes nacionais tinham
outro gabarito porque eram escolhidas
dentre aquêles que realmente tinham
capacidade moral e mental para
representar o país. Desta forma
conseguimos uma representação mais ou
menos regular. Na República Nova,
infelizmente, as eleições não têm sido
corretas como deveriam ser e, assim os
grandes, os possuidores de recursos é
que tomam conta do poder. São êles que
com o dinheiro, com a pecúnia se impõem
ao eleitorado comprando votos, e o
resultado é uma representação que
envergonha o nosso país.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Agradeço o aparte do nobre Senador
Fernandes Távora. O fato a que S. Exa.
se refere foi, aliás, se não me falha a
memória, ressaltado de maneira pitoresca
por Gilberto Amado. Dizia êle que na
República Velha os processos eram ruins
mas as escolhas eram boas; de qualquer
forma, porém o fato é que o sistema
eleitoral criava representação talvez de
elite, mas que não correspondia aos
anseios, às aspirações, às reivindicações
do povo. E' bem verdade que só se pôde
formar uma opinião pública do ponto-devista político já de 1945 para cá. Seja
como fôr, agradeço o aparte do nobre
Senador Fernandes Távora que trouxe
decisiva colaboração ao meu discurso,
com sua longa experiência.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois
não, com muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Queria
que V. Exa. explicasse: por que de 1945
para cá? Peço-lhe que me perdoe a
indagação mas conversa com o nobre
Senador Jorge Maynard e não pude
prestar muita atenção às palavras de V.
Exa.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Dizia
o nobre senador Fernandes Távora que,
na República Velha, as escolhas
geralmente eram boas. Lembrei, então,
uma frase se não me engano, de Gilberto
Amado, segundo a qual os processos
eram ruins mas as escolhas eram boas.
Entretanto, como acentuei, se as
escolhas, pelo menos algumas, eram
boas, os processos de representação
eram
inautênticos,
porque
não
correspondiam às aspirações das bases
populares.
Concluí, então que de 1945 para cá,
exatamente do após-guerra, tornou-se
maior e mais decisiva a preocupação do
povo em querer decidir do ponto de vista
político. Daí, talvez, surgiu o grave êrro,
pois não temos dado ao povo os
necessários instrumentos para que possa
entrar como fator de decisão na política
nacional.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois
não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O
processo era mau e o nobre Senador
Fernandes Távora não ignora que, antes
de 1930, as eleições no Brasil de nada
valiam, eram pura mistificação.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Eram feitas a bico de pena.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Perfeitamente, a Revolução de 1930
trouxe grandes benefícios ao nosso
processo eleitoral, como o voto secreto, a
criação do Tribunal Eleitoral o direito de
voto às mulheres, etc. Há pessoas que,
evadas pelo saudosismo do passado, não
dão valor àquele movimento. No entanto,
a Revolução de 30 foi-nos grandemente
vantajosa, dêsse ponto de vista.
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O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Ressaltei no meu discurso, talvez no
momento em que V. Exa. não me
honrasse com sua atenção, o aspecto da
contribuição que trouxe a Revolução de
1930 para a evolução do nosso sistema
eleitoral e uma certa tendência para
melhorar a organização dos Partidos.
Neste particular – e até citei o Código de
1932 – ela não foi tão vitoriosa quanto se
almejava, pois tendo modificado os
quadros de representação do Govêrno,
ficou como que frustrada no sentido
dessas reivindicações. Tanto é fato, que,
pouco tempo depois, não só se edificou
que o sistema eleitoral continuava com os
mesmos vícios – talvez um pouco
atenuados – como as idéias da
Revolução de 30 acabaram de se
enterrar, pelo novo modo da estilo da
época, que era o regime do tipo nazifascismo, como a conversão do povo em
massa, para poder servir ao tempo da
Ditadura.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Se S.
Exa. ainda me permite, há muito exagêro
em dizer-se que as eleições são viciadas
e não correspondem à verdade. Depois
de 1930, em geral quem as perde é que
assim diz. Em Goiás, as eleições se
fazem corretamente e nem mesmo os
próprios
adversários
reclamam
os
resultados ou as acusam de fraudulentas.
Acredito que não haja nem um por cento
de fraude nas eleições.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Exatamente, mas não era pròpriamente
êste o aspecto a que me referia. Não
estou preocupado com o que acontece
depois, quanto à apuração, qual de um
modo geral, não tem havido fraude e
devemos isto, fundamentalmente à
Justiça Eleitoral, hoje satisfatòriamente já
organizada no País. Mas o que pergunto
– e êste é o objeto do meu discurso – não
é pròpriamente se houve ou deixou de
haver fraude na apuração. Ao contrário,
trata-se da inautenticidade da apuração e
mais do que isto, da representação que
nasce da eleição. O que criticava são os
vícios de ontem ou de hoje...
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vícios
pequenos, que vão sendo aos poucos
corrigidos.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – ...os
vícios do sistema eleitoral para a
campanha e a realização da eleição.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Aí há
muito exagêro. Em geral, os vícios das
eleições e do eleitorado são relativamente
pequenos.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não
focalizava êste aspecto da fraude, mas as
deficiências. De maneira que, realmente,
isto é que faz com que não nasça o que
se deseja na Democracia, vale dizer, a
representação autêntica.
Por êsse motivo estou explicando
que, hoje, estamos fazendo eleições
caras e dipendiosíssimas.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Tratase de outro aspecto.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Êste
era porém, o aspecto que ressaltava.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com
muito prazer.
O SR. FERNANDO TÁVORA: –
Quero deixar bem claro que quando
falei
nas
eleições
antigas,
pro
escôlha
dos
Governadores,
quis
apenas mostrar que, naquele tempo,
embora os pleitos de nada valessem,
porque feitos a bico de pena, a
representação nacional apresentava
um certo cunho de dignidade, com
homens
de
categoria,
honrados
e ilustrados. Depois que proclamamos
o novo regime, sobretudo após
a Revolução de 30, os representantes,
em
vez
de
serem
escolhidos
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pelos Governadores passaram a sê-lo
pelo povo. Êste, porém, não tem a
verdadeira noção de uma escolha
condigna e por isso os homens de
dinheiro, os inescrupulosos, servem-se de
sua pecúnia para chegar ao poder que
não lhes devia ser adjudicado.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V.
Exa. tem tôda razão.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Não quero dizer que as eleições de hoje
possam ser comparadas às badernas da
República Velha. Agora, elas são mais ou
menos corretas, embora, na verdade,
ainda tenham falhas que procuramos
corrigir".
De acôrdo com as palavras de V.
Exa. permito-me discordar apenas em um
ponto: parece-me que, ainda hoje, o povo
não escolhe, sòmente vota.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Porque é ainda ignorante.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Dizia
exatamente que prevalece, nas eleições,
o predomínio dos ricos, os únicos
capazes
de
fazer
a
propagada
dispendiosa, os gastos eleitorais enormes
e de financiar candidatos de apôio. Por
isso, o desfavorecimento dos Partidos e o
meu discurso é uma afirmação de que só
pode haver Democracia, no dizer de Hans
Kelsen, com o fortalecimento dos Partidos
nacionais e êstes são fortalecidos só pela
autoridade do sistema eleitoral. (Lendo).
Campeia a corrupção do dinheiro e
do uso de influência para nomeações e
emprêgos,
que
concorrem
para
desfavorecer os Partidos.
Assim, com a inflação como fator
social, a corrupção eleitoral como cupim,
mal organizados e mal orientados os
Partidos estão em crise perigosa.
A crise dos Partidos se confunde
com a da própria Democracia.
Partidos que se transformam mais
catacumbas do que em celeiros de
líderes.
O
coronelismo
territorial
se
transformou em coronelismo de dinheiro.
Os Partidos continuam a existir para
servir aos chefes políticos e a seus
protegidos. Os indicados pelos chefes
prestigiosos são os eleitos. O sufrágio
universal desvirtuado se presta para a
surprêsa da eleição de políticos
imvisados. A popularidade e a fama
estranhas à sua carreira política surgem
como fontes impróprias dos escolhidos,
sem nenhum desdouro para qualquer
profissão. Verifica-se hoje, a distorção do
sufrágio universal, com políticos que
lutam pela carreira Política, que fazem
campanhas, que lidam com o povo nas
eleições, e são prejudicados por êste tipo
de popularidade, do locutor de rádio, do
jogador de futebol, enfim, a fama ou
popularidade, muito razoável, mas
estranhas a carreira política. Isto se dá a
todo momento.
Eu, inclusive, sou amante do futebol,
aprecio o bom jogador, mas quero
ressaltar que, apesar da fama, isto não
lhe dá qualidades para ser eleito vereador
ou deputado estadual. As vêzes um ótimo
cantor, por ser ótimo cantor, deve ser
eleito deputado federal? E' incongruência,
porque está distorcida a realidade.
As vêsperas do pleito os Partidos
catam candidatos, sua legenda servida na
bandeja com que apelam para os ricos
afamados do momento, afinal sempre
eleitos, com o sacrifício dos militares
partidários, em desestímulo perigoso para
a prática do regime democrático.
Surge então o preconceito antipartidário e o sentimento contra político
ou o parlamentar.
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Do equívoco anti-democrático dessa
orientação prejudicial aproveitam-se os
desonestos, os demagogos, os ditatoriais,
os comunistas, os aproveitadores, êstes
que em meio à multiplicidade dos Partidos
fragmentados e desarvorados, em nome
da boa causa alheia defendem a sua
causa subalterna de domínio político e de
poder econômico, sob a brilhante
alegação pseudo patriótica de que o
regime falha e que a solução está no
Govêrno Forte, que sempre atrai as
massas, como mariposas enebriadas pelo
foco de luz, para afinal ou sucumbirem,
na compreensão tardia de que as
ditaduras se perdem na luta diuturna para
sustentar o poder, ao invés de governar,
ou lutarem de nôvo pela libertação, para
depois recomeçar o círculo vicioso.
Aqui e ali há naturalmente uma
reação sincera de alguns poucos a favor
dos Partidos, fora e dentro dêles,
frequentemente na boa Imprensa, nesta
quase sempre através da crítica
esclarecida. Mas são pontos de luz
perdidos na escuridão indiferença da
timidez, da dubiedade, da esperteza
interesseira. Quando há necessidade de
poderosa ação conjunta.
E' preciso esclarecer o Povo para
acreditar nas excelências do regime
democrático, como única solução para os
seus problemas, único capaz de resolvêlo efetivamente e sem o sacrifício inaudito
da liberdade.
O General Kelsen lembra que a
democracia hodierna só se pode praticar
verdadeiramente
através
do
funcionamento satisfatório dos Partidos.
Urge fazermos pois funcionaremos
Partidos Nacionais para funcionar a
Democracia Brasileira. Para isso não
podemos ficar parados no após-guerra de
1945, há mais de quinze anos. O Brasil se
industrializou. O povo afinal tomou
consciência de sua fôrça e deseja intervir
nos destinos de grandeza do País. O
mundo vitorioso unido dos Aliados está
hoje bipartido entre os blocos da
Liberdade e da Opressão.
Não pretendo e não preciso apontar
os males no nosso sistema eleitoral e as
mazelas da nossa precária organização
partidária. São conhecidas dos políticos,
dos sociólogos, dos juristas, como dos
chefes de família, das donas de casa, de
todo o Povo. Suas soluções também já
estão formuladas nas Casas do
Congresso Nacional ou delineadas pelos
políticos.
Os
êrros,
desencontros,
insuficiências ou omissões do atual
sistema não valem mais aos seus
pretensos beneficiários, que possam
desejar mantê-lo em proveito próprio, pois
ou se sujeitam a refazer as varias do
barco, para salvá-lo e salvar-se, ou
naufragarão com êle, em meio à
tempestade dos elementos sociais
desencadeados. E' acaciano que para
uma verdadeira democracia, realmente
representativa da vontade popular, o
ponto de partida essencial é a
autenticidade da eleição, ou seja, que
esta se torne o veículo eficaz para levar
ao Govêrno os homens e os programas
capazes de realizar a hoje precípua
finalidade o Estado Social Moderno, isto
é, o progresso material da vida e o
confôrto espiritual da liberdade.
Termino meu longo e quiçá enfático
discurso com o apêlo, aos mais aptos,
aos mais experimentados, aos mais
eminente congressistas, aos mais
ilustres políticos, de que aproveitemos
os
risonhos
e
temperados
dias
desta época do ano para num esfôrço
construtivo consolidarmos o regime
democrático, enquanto é tempo, com
a provação corajosa das normas
complementares do parlamentarismo e
com a reforma eleitoral arrojada e a
desassombrada
reorganização
dos
Partidos ou sua reformulação indis-

pensável, para bem do Povo, pois que
aproveita a todos, porque aproveita à
Pátria comum. (Muito bem! Muito bem!
Palmas)!.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Joaquim
Parente orador inscrito a seguir.
O SR. JOAQUIM PARENTE (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente,
Senhores senadores, em junho de 1961,
o nobre Senador Gilberto Marinho,
juntamente com outros ilustres colegas,
formulou
projeto
de
emenda
à
Constituição Federal, alterando a redação
do parágrafo Primeiro do seu artigo 191,
com o propósito de permitir a
aposentadoria dos funcionários públicos
civis aos 30 anos de serviço, quando
requerida pelo interessado.
Distribuída à Comissão Especial, a
proposição mereceu parecer favorável,
estando, destarte em condições de ser
apreciada pelo Plenário desta Casa.
Senhor Presidente, é inegável o
alcance social da iniciativa, que
certamente não só fará justiça à nobre e
devotada classe dos servidores, do
Estado, como, igualmente, harmonizará o
Diploma Institucional do País com
diversas outras Constituições Estaduais.
Assim é que o princípio já se encontra
acolhida por onze unidades federativas.
Como nos casos estaduais, a
diminuição do limite de idade da
aposentadoria a pedido leva em conta,
por certo, os fatores físicos do ambiente
brasileiro, a provocar um prematuro
desgaste das condições pessoais do
servidor.
Tal fenômeno, de fácil e corrente
constatação pelos meios científicos, ainda
mais se agrava nos países em vias de
desenvolvimento,
porque
ligado
á
dificuldade de abastecimento, transporte,
habitação e outros.
Releva acrescentar que o interêsse
da União está resguardado, porque,
sendo a aposentadoria facultativa, nada
impede o prosseguimento do trabalho por
parte daqueles que para tanto se sentirem
capacitados.
São êsses os motivos, senhor
Presidente, pelos quais formulo a V. Exa.
e aos nobres líderes partidários, o
presente apêlo, no sentido de incluir em
Ordem do Dia, para votação imediata a
aludido projeto de emenda constitucional.
Com isso, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, estará o Senado
fazendo justiça aos servidores públicos do
País, realizando providências do mais alto
alcance social.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Nogueira da
Gama.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (não
foi revisto pelo orador): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, durante
os meses de junho e julho de 1961
ecoaram neste recinto diversos protestos
contra a decisão do Presidente Jânio
Quadros, ordenando a extinção de
diversos trechos ferroviários e a
liquidação
de
algumas
ferrovias,
consideradas deficitárias. Entre os
oradores que se ocuparam desta matéria,
destacaram-se os nobres Senadores
Lobão da Silveira e Remy Archer. O
primeiro, defendendo a continuidade da
Estrada de Ferro Bragança no Pará,
àquela época condenada a desaparecer,
e o segundo, por igual pugnando para
que a principal ferrovia do Piauí fôsse
excluída dos cortes ordenados pelo
Presidente Jânio Quadros.
Participei dêsses protestos, Sr.
Presidente,
associei-me
a
êles,
defendendo, do meu lado, a providência
determinada contra a velha e antiga Es-
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trada de Ferro Bahia-Minas que serve ao
nordeste do meu Estado.
A decisão do ex-presidente Jânio
Quadros
baseou-se
em
estudos
proferidos por grupos os de trabalho
nomeados pela Rêde Ferroviária Federal.
Mas, segundo cópia de relatório que nos
foi dado a examinar e que se achava em
poder do Senador Remy Acher,
verificamos que êsses estudos não se
aprofundaram como estudos não se
aprofundaram como era de desejar.
Foram, na maioria dos casos ou em
quase todos realizados os estudos por
funcionários
da
Rêde
Ferroviária
Nacional,
engenheiros
naturalmente
categorizados
e
de
indiscutível
competência na sua profissão. Mas, Sr.
Presidente, em nenhum dêsses grupos de
trabalho,
creio,
foram
incluídos
economistas
conhecedores
das
respectivas regiões e habilitados a bem
analisar a sua capacidade econômica.
Nestas condições encontram-se as
regiões servidas pela E. F. Bahia-Minas,
pela E. F. Bragança, no Pará, e pela
Estrada de Ferro do Piauí.
Foram, sem dúvida, cometidos êrros
nas conclusões daqueles relatórios.
Sacrifícios seriam por certo, impostos às
classes que labutam em apreciáveis
áreas do nosso País. Porque, se é
verdade que existem trechos ferroviários
em condições de cessar suas atividades –
quase todos os dias assim se apresentam
são pequenos ramais de ligação – a
realidade é que as grandes e velhas
ferrovias, que servem zonas mais
extensas, ainda estão em condições de
recuperar-se. O nosso país não obstante
se tenha lançado na senda do
desenvolvimento econômico, necessita
ainda do transporte que essas ferrovias
oferecem a baixo custo, especialmente
para mercadorias pesadas que não
podem ser transportadas por estradas de
rodagem embora em caminhões de alta
tonelagem.
Sr.
Presidente,
formulo
estas
considerações para registrar, perante o
Senado, a apuração do êrro que se
verificou no estudo realizado em relação à
Estrada de Ferro Bahia-Minas.
Um brilhante Deputado à Assembléia
Legislativa do meu Estado, Sr. Aécio
Cunha que representa a região do
Nordeste mineiro, à época em que nós,
aqui, levantávamos a voz contra a
decisão do ex-Presidente Jânio Quadros,
requereu de seus Pares, naquela
Assembléia, a constituição de uma
Comissão Especial para examinar a
região do Nordeste, servida pela BahiaMinas, com o intuito de suscitar nova
discussão sôbre o problema e mostrar ao
Govêrno que aquela Ferrovia não podia
ser liquidada ou extinta.
Foi
constituída
a
Comissão
proposta, pelo ilustre Deputado Aécio
Cunha, em cuja amplitude de ação foi
colocada a conveniência de encarecer a
necessidade de aproveitar o Pôrto de
Caravelas, na Bahia para através dêle e
por êle, escoar volume muito grande da
produção do Norte e Nordeste de Minas.
Estudos foram feitos, Sr. Presidente,
e de tal maneira o problema foi colocado
dentro da Rêde Ferroviária Federal que
êste
Departamento
através
das
autoridades do seu 4º Distrito Ferroviário,
se sentiu na obrigação de reexaminar, por
sua vez, o assunto. As conclusões foram
inteiramente contrárias àquelas em que
se baseara o Presidente Jânio Quadros
para determinar a extinção da E. F.
Bahia-Minas.
Ficou provado que a região servida
por essa Ferrovia e que compreende os
ricos municípios de Teófilo Otoni, Carlos
Chagas,
Nanuque,
Araçuai,
Novo
Cruzeiro, Ladainha, Poté e muitos outros,
poderia servir de base para garantir o
rendimento econômico da Bahia-Minas,
inclusive e especialmente porque naquele
trecho do meu Estado ainda jazem
esquecidas, abandonadas, à espera da
ação renovadora e exploradora do
homem, riquezas minerais de alto valor.
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Concluiram, então, as Comissões da
Assembléia Legislativa e da Rêde
Ferroviária Federal que a Bahia-Minas
devia continuar o seu destino histórico e
econômico, ligando-se à Vitória-Minas e à
Estrada de Ferro Central do Brasil para
que as três, em interligação econômica,
pudessem atender a trechos mais amplos
e ricos daquela região de Minas.
Sr. Presidente, sabe-se hoje que o
Nordeste Mineiro é rico em minério de
ferro.
Executado
o
plano
de
aproveitamento econômico dessa ferrovia,
sob a intervinculação dos seus trilhos com
os da Central do Brasil e os da VitóriaMinas, calculam os técnicos que a
exportação de minérios de ferro extraídos
naquela zona poderá atingir a quatro
milhões de toneladas até o ano de 1964, a
qual poderá elevar-se, de 1964 a 1968, a
dez milhões de toneladas, desde que
sejam convenientemente exploradas as
jazidas que se encontram em Penha de
França, naquela zona.
Sr. Presidente, vê V. Exa. e vê o
Senado a que êrro clamoroso estaria
exposta a região do nordeste do meu
Estado caso a voz resoluta do Deputado
Aécio Cunha se não levantasse na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais
propondo a criação de uma Comissão
para reexaminar o problema. Vê-se ainda
como
decisões
apressadas
ou
precipitadas, de alguns gestores da coisa
pública podem trazer, e efetivamente
trazem, graves danos ao povo, à
coletividade.
O desaparecimento daquela ferrovia
seria inteiramente injustificável a todo
tempo porque, a quem quer que examine
a região do nordeste mineiro, cujas terras
são mais férteis e ricas que as do norte do
Paraná, admitirá as conclusões a princípio
adotadas pelo Grupo de Trabalho
nomeado pelo ex-Presidente Jânio
Quadros.
Agora, com os novos estudos
realizados, é de se desejar, Sr. Presidente,
que se realize o velho sonho de Teófilo
Otoni. Sonho de 1860 e que levou o
grande pioneiro a partir de Caravelas e
tentar a navegação do Rio Mucuri, para
levar e redenção a todo aquêle grande
vaIe; sonho que levou o grande pioneiro a
esbarrar diante das cachoeiras invencíveis
de Santa Clara, no mesmo rio, e daí partir,
por terra, para construir uma rodovia que o
fêz chegar ao local onde edificou a cidade
que hoje ostenta o seu nome.
Parece que o sonho do grande
brasileiro pode agora realizar-se. Após o
êrro cometido pelo Grupo de Trabalho que
levou o Presidente Jânio Quadros a
mandar
extinguir
a
Bahia-Minas,
oportunidade sem dúvida surgiu, feliz,
muito feliz para que o problema daquela
região passasse de novo a despertar os
homens públicos. É nesse sentido que
ocupo a atenção do Senado, chamando
para êsse aspecto a atenção também do
Govêrno Federal.
Não é possível admitir-se, como o
fizeram os engenheiros que firmaram o
laudo em que se baseou o Presidente
Jânio Quadros, que as terras do Nordeste
servidas
pela
Bahia-Minas
não
apresentassem condições econômicas
para garantia do florescimento da aludida
ferrovia. São terras férteis, ricas
ubérrimas. Mas, fossem elas terras
pobres, e ainda assim cabia ao Govêrno
do Estado e da República, organizar os
planos necessários para conquista-Ias,
cultivá-las e torná-las produtivas, pois hoje
é certo, sabido e reconhecido que não
existem terras inaproveitáveis incapazes
de produzir convenientemente. Tudo pode
o homem obter da terra, a mais árdua, a
mais árida que seja, dependendo apenas
do tratamento e do cultivo que se lhe dê.
Ainda recentemente Sr. Presidente, a
Comissão de Senadores que visitou a
Europa e estêve em Roma, pôde examinar
a experiência de reforma agrária
promovida pelo Govêrno italiano a oitenta
quilômetros daquela Capital e conhecida
pelo
nome
da
região:
"Reforma
de
Marema".
O
Instituto
que
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dirige e executa essa reforma, num
período já de dez anos, é o denominado
Ente Marema.
Examinamos, Sr. Presidente, Vossa
Excelência, eu e outros colegas que em
nossa companhia se achavam, as terras e
as obras executadas em Marema. O que
nos surpreendeu, não foi pròpriamente o
plano de reforma agrária que o Govêrno
Italiano procura implantar naquela região.
Sabemos que a Itália, desde longos anos,
tem uma estrutura agrária em que
predomina a pequena propriedade. Essa
reforma agrária de Marema ia, portanto,
surgir aos nossos olhos sob a curiosidade
natural de quem desejava saber o que um
país, em que predomina a pequena
propriedade, pode fazer em matéria de
reforma agrária. E o que vimos, Sr.
Presidente, foi apenas uma conquista da
terra improdutiva pelo Govêrno da Itália, –
um milhão de hectares – era esta a
extensão da área – dos quais 180 mil
desapropriados ou tirados das mãos dos
seus proprietários. Nessa área o Govêrno
Italiano está levando a efeito, há onze
anos, uma experiência merecedora de
todos os louvores, especialmente sob o
aspecto executório da obra, tendo em
vista a parte social do empreendimento;
entretanto, o que ali se colima não é
pròpriamente dar terra ao homem, mas
conquistar a terra improdutiva e torná-la
fértil a fim de atender às necessidades de
uma
nação
a
braços
com
a
superpopulação.
Veja V Ex.ª Sr. Presidente, veja o
Senado: – um país velho como a Itália,
cujos ensinamentos agrários e agrícolas
correm mundo, conquista, ainda nos dias
de hoje, a terra infértil, improdutiva, de
baixa categoria para entregá-la ao seu
destino econômico.
Ora, Sr. Presidente, a mim me
causou muita surpresa, ao meu coração
de patriota fêz muito mal quando li o
despacho do Presidente Jânio Quadros
mandando liquidar com a Bahia-Minas,
sob a alegação de que servia a uma
região anti-econômica!
Eu que conheço o Nordeste do meu
Estado, que não receio afirmar ilegível
suas terras são mais férteis que as do
norte do Paraná, não poderia me
conformar, como não me conformei, com
as conclusões daquêle laudo precipitado,
no qual se baseou o então Presidente da
República para mandar extinguir a E. F.
Bahia-Minas.
Um homem público não deve
proceder assim; não se extingue uma
ferrovia tão longa, a serviço de uma
região tão importante, só porque um
laudo de três ou quatro engenheiros
concluiu apressadamente – sem base
estatística, sem exame da terra e sem
índices econômicos bastantes para uma
demonstração convincente – que a
estrada não deve permanecer.
Mas, admitindo que isso tudo
acontecesse, Sr. Presidente, caberia
então pensar na conveniência de
conquista a terra, como faz agora, a Itália
com aquela vasta faixa de um milhão de
hectares, a oitenta quilômetros da velha e
sagrada cidade de Roma.
As palavras que profiro neste
momento visam deixar registrado nos
Anais do Senado que o Senador Lobão
da Silveira, o Senador Rem Archer e o
modesto orador que ora fala tiveram
razão, quando aqui esgueram para
protestar contra o ilegível do então
Presidente da República mandando
extinguir as aludidas ferrovias.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Quando o Senador Lobão da Silveira
protestou contra o desprezo pela Estrada
de Ferro de Bragança, ela, realmente
estava em condições de não servir
porque anualmente deficitária em mi-

Ihares de cruzeiros. Diante da ameaça de
ser extinta a estrada, acontece o que V.
Ex.ª e todos nós sabemos: um novo
diretor – ou o mesmo, pois não sei se foi
mudado – dentro de poucos meses tomou
tais providências que de deficitária
passou a dar saldo considerável. De onde
se conclui que a estrada não servia
àquela zona por que era deficiente a sua
administração,
porque
não
havia,
realmente vontade de servir a causa
pública. Muitas das estradas de ferro
atualmente ameaçadas de extinção
devem estar mais ou menos nas mesmas
condições daquela. Não é o Govêrno o
culpado neste ponto, são as populações,
são os políticos que exigem um número
elevado de empregados e desacôrdo com
os recursos das estradas; que exigem
tarifas diminutas. Não precisamos ir muito
longe. Basta dizer que as tarifas da
Estrada de Ferro Central do Brasil, nos
subúrbios, são uma vergonha. Viaja-se 20
30 e 40 quilômetros pelos ramais do Rio
de Janeiro por Cr$ 2.00! Esta advertência
eu a queria fazer a Vossa Excelência
muitas estradas de ferro o Govêrno
ameaça extinguir porque, realmente, se
transformaram num pêso morto para o
Tesouro, ilegível preciso, portanto, que
os próprios habitantes dessas zonas se
convençam de que devem pagar maior
tarifa, ilegível trabalhar para que a região
produza, a fim de que as estradas de
ferro tenham o que transportar.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito agradecido pelo aparte do nobre
Senador
Fernandes
Távora.
Sua
Excelência é sempre muito generoso e,
sobretudo, oportuno nas intervenções que
faz aos discursos de seus colegas nesta
Casa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Vossa Excelência fala com absoluta
justiça.
Apenas
ressaltei
certas
circunstâncias.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – A
referência que V. Ex.ª acaba de formular,
no que se refere à Estrada de Ferro de
Bragança, vem ao encontro de tudo
quanto disse desta tribuna sôbre a
inoportunidade e o descabimento do
despacho do Presidente da República
daquela época, mandando extinguir tais
ferrovias sem um estudo que deviam
determinar providência dessa ordem.
Muito agradeço o aparte do nobre
Senador Fernandes Távora, inclusive,
porque, nos dias de hoje, quando um seu
ilustre filho ocupa a Pasta da Viação e
Obras Públicas, S. Ex.ª pode ter
intervenções desta ordem. O Ministro
Virgílio
Távora,
felizmente,
está
procurando voltar suas atenções e seus
cuidados para os problemas e as
necessidades dessas velhas ferrovias do
nosso País, de modo a propiciar as
oportunidades indispensáveis ao seu
soerguimento. Essas oportunidades, por
certo, não faltarão e não deixarão de ser
oferecidas à estrada de ferro de que hoje
me ocupo – a Bahia-Minas.
Há no meu Estado outra ferrovia
que, em determinada época, esteve em
grave situação econômico-financeira, a tal
ponto que seus déficits volumosos
chegavam a inspirar receios sôbre sua
futura existência – a Estrada de Ferro
Vitória-Minas. O estabelecimento, porém,
da Companhia Vale do Rio Doce, a
exploração de minério a cargo dessa
emprêsa e a respectiva exportação, feita
pelo Pôrto de Vitória ou pelo do Rio de
Janeiro, especialmente por aquele, deu
ensejo a que essa ferrovia se reerguesse.
Aliás, ela hoje desfruta de magnífica e
pujante situação econômico-financeira.
Sr. Presidente, o mesmo pode
ocorrer com a Bahia-Minas, na região
nordeste do meu Estado que, além da
fertilidade das suas terras, possui grandes
riquezas minerais, como há pouco
acentuei, podendo, até 1968, apresentar
um
volume
de
exportação
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ainda não atingido pela Companhia Vale
do Rio Doce, da ordem de dez milhões de
toneladas de minério de ferro.
Isso significará segurança para o
futuro não apenas da Bahia-Minas, mas
do norte e nordeste do meu Estado,
regiões até hoje abandonadas dos
poderes públicos, regiões que sofrem o
mesmo clima e, em grande parte, as
mesmas
intempéries
do
Nordeste
brasileiro.
Sr. Presidente, minha presença
nesta tribuna, para êste registro, tem o
objetivo de felicitar o brilhante Deputado
Aécio da Cunha, representante do meu
Estado, pela iniciativa que leve e, ao
mesmo tempo, formular o meu apêlo ao
Govêrno Federal para que mande
executar os planos que acabam de ser
concluídos, de interligação da BahiaMinas com a Vitória Minas e com a
Central do Brasil, a fim de que as três
ferrovias, reunidas, possam propiciar o
engrandecimento não apenas de uma
vasta área de Minas Gerais, mas de uma
região que pode servir grandemente a
todo o País.
Sr. Presidente, fala-se muito, entre
nós, da reforma agrária. Ela já é objeto de
mais de duzentos documentos, entre
proposições e emendas. Até hoje não
conseguimos, porém, enquadrar um
projeto em condições de chegar a bom
têrmo, no trato dêsse magno problema.
Tenho para mim, Sr. Presidente, que
o Brasil, antes de adotar uma reforma
agrária, estruturada em lei precisa cuidar
dos transportes, do crédito agrícola, do
crédito de colonização. Temos todos os
meios para fazer a reforma agrária, temos
meios de que outros países não dispõem.
Na nossa visita à Itália, ouvimos as
explicações que nos deram os diretores
do Instituto que dirige a reforma agrária.
V. Ex.ª Sr. Presidente, e os nobres
Colegas que estiveram presentes devem
recordar como ali encareceram o
problema do crédito agrícola, falando da
cambial agrária, através da qual
ministram o crédito aos pequenos
produtores.
Parece uma irrisão, Sr. Presidente,
que possuamos, em nosso País um tipo
de crédito muito melhor, muitas vêzes
superior à cambial agrária, e que, no
entanto, não tem merecido dos bancos
oficiais e dos governos desta República o
tratamento devido – a cédula rural
pignoratícia e hipotecária que resultou,
para honra minha – e eu o digo
envaidecido – de um projeto de minha
autoria, encaminhado ao Congresso em
Mensagem do Presidente Getúlio Vargas.
Projeto que eu próprio, depois, como
Deputado, modifiquei na Câmara, através
de um substitutivo que ali apresentei. Tal
proposição transformou-se na lei hoje em
vigor.
Parece uma irrisão, Sr. Presidente,
que o Brasil disponha de um título de
crédito magnífico como êsse, que pode
levar o dinheiro à casa do pequeno
produtor sem maiores dificuldades, sem
maiores ônus, e não o ponha em prática
senão em casos excepcionais ou em
escala muito reduzida, pelo Banco do
Brasil, nosso principal estabelecimento de
crédito, onde está instalada a Carteira de
Crédito Agrícola, criada pelo saudoso
Presidente Getúlio Vargas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muito prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa.,
como nós outros que visitamos a Itália,
sob a chefia do Presidente Auro de Moura
Andrade tivemos ensejo de ir até
Marema, onde o Govêrno italiano
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processou a reforma agrária. Trouxemos
dali a impressão de que não é aquela a
reforma agrária de que precisamos no Brasil.
Como V. Exa. muito bem acentuou, ali,
verificamos o esfôrço fabuloso do Govêrno
italiano no sentido da recuperação de uma
terra inaproveitada, porque a origem
vulcânica, mas vimos, por outro lado, que se
houve a recuperação da terra e a construção
de moradias para aquêles que quisessem
trabalhar a terra, não foi resolvido o problema
social, que era o principal objetivo.
Conversamos atentamente, provocamos o
debate com aquêles que, hoje, ocupam as
terras e indagamos se estavam plenamente
satisfeitos. Verificamos, de antemão, que há
onze anos se processa a referida agrária e
até hoje os que moram naquelas casas não
conseguiram satisfazer o pagamento da
propriedade, estabelecido, é verdade, para
um prazo muito longo. Por outro lado, nestes
primeiros dez anos, não conseguiram
amealhar
coisa
alguma,
limitando-se
exclusivamente a pagar a terra e os
instrumentos de trabalho. V. Exa. deve ter
observado isto e, como eu, devo estar
convencido de que não é essa a reforma
agrária que desejamos e por que aspiramos.
Terei oportunidade de ocupar esta tribuna,
para tratar dêste assunto, quando estiver em
debate o problema.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – A Presidência sente-se no
dever de solicitar aos Senhores Senadores
que não aparteem o orador, uma vez que o
tempo de que S. Exa. dispunha está quase
esgotado.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Agradeço o aparte do nobre Senador Lima
Teixeira e apoio com o devido acatamento a
advertência do Sr. Presidente.
Vou terminar as considerações que
venho fazendo, mas o Sr. Presidente e o
Senado vão-me permitir que não deixe sem
resposta
as
oportunas
e
judiciosas
observações do nobre Senador Lima
Teixeira.
Efetivamente, não precisamos, no
Brasil, de uma reforma agrária que siga
apenas os moldes daquela que nos foi
mostrada na Itália. Ali, como tive ensejo de
dizer, cuida-se de aproveitar uma terra
infértil, improdutiva, cuja inclusão no conjunto
de area útil da produção agrícola italiana é
necessária para que aquêle país possa
atender aos problemas de super-população.
Na verdade Sr. Presidente, precisamos
de uma reforma agrária que atenda aos
aspectos mais diversos que nosso País não
apenas reclama, nos dias de hoje, mas
impõe.
Não
tenho
tempo
para
fazer
apreciações sôbre esta matéria e me
reservarei para outra oportunidade, em que a
conceituação da reforma agrária de que o
Brasil necessita há de nos levar, certamente,
a um exame de nossa posição desde a
constituição de nosso País, nos tempos das
Capitanias hereditárias, da Colônia e do
Império até aos dias atuais. Ao fim dêste
exame, se verificará que a reforma agrária da
qual o Brasil precisa é uma reforma mais
social e política e, sobretudo, econômica...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – ...uma
reforma que vise não apenas repartir a
propriedade mas explorar a propriedade e
dar maior produtividade à terra brasileira...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – ...a fim
de que nosso País possa seguir seus
gloriosos destinos. Procedendo desta forma
atenderemos aos problemas sociais.
Devemos colocar na exploração da terra
o homem que dela necessita e cuja
capacidade para êsses misteres seja
demonstrada.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Sr. Presidente, falava da cédula rural
pignoratícia e queria apelar para o Govêrno
Federal no sentido de fazer com que o Banco
do Brasil ponha em uso, em todos os seus
contratos da Carteira Agrícola, a cédula rural
pignoratícia hipoiscária.
Se êstes títulos foram confrontados
como já o foram com aquêles que existem
em todos os países, por certo não se negará
que excedem a todos. E se o Brasil tem hoje
o mais eficaz título para o desenvolvimento
de seu crédito agrícola, por que abandonálo? Por que colocar a nós outros Senadores
do Brasil, naquela triste condição de receber,
na Itália, ensinamentos sôbre uma cambial
agrária que já está superada, sôbre uma
cambial agrária que é inferior à nossa cédula
rural.
E' penoso, Sr. Presidente, fazer êstes
comentários assim. Mas eu os formulo,
porque acredito que êste País não pode
prescindir dos instrumentos que já possui
para seu crédito agrícola, para seu crédito de
colonização, para o preparo da sua reforma
agrária.
No que se refere à colozinação, Sr.
Presidente, temos o indispensável. A Carteira
Agrícola, do Banco do Brasil, pela lei que a
egula, pode executar, de pronto e
eficazmente,
duas
modalidades
de
colonização: aquela diretamente atribuída ao
indivíduo, mediante financiamento, para
compra de sua pequena propriedade, e
aquela que é aplicada na aquisição ou no
preparo de uma gleba maior, a qual, loteada,
dividida, é depois distribuída sob venda a
justo preço de custo, acrescido de juros, aos
lavradores em condições de explorar a terra.
Êstes instrumentos aí estão, fáceis de
manejo, e não se diga que falta dinheiro. Êle
pode não existir ainda em volume bastante,
mas existe para comêço de experiência. E
por certo não faltarão os meios de obtê-lo,
desde que se dispunham as autoridades, –
como certamente dispostos estão os
legisladores brasileiros, – a cooperar para
implantação da colonização do crédito
agrícola, de modo a que a tão falada reforma
agrária surja naturalmente, sem atropelos,
sem as características de uma obra imposta
ou revolucionária, mas racionalmente ditada
pela necessidade de o Brasil crescer e
distribuir terras a todos os seus filhos que
queiram ajudá-lo a progredir.
Sr. Presidente, agradeço a atenção de
V. Exa. e do Senado, e deixo a tribuna
reiterando ao Govêrno o apêlo a que me
referi, para que cuide da Estrada de Ferro
Bahia-Minas, dotando-a das condições de
que necessita, a fim de que, interligada à
Vitória-Minas e à Central do Brasil, atenda
aos interêsses econômicos de uma vasta
região do meu Estado e, assim coopere para
a grandeza do Brasil. (Muito bem! Muito bem!
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a
hora do Expediente.
Sôbre a mesa requerimento de
informações que será lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 133, DE 1962
SENHOR PRESIDENTE
Requeremos nos têrmos do Regimento
em vigor sejam solicitadas ao Excelentíssimo
Senhor ministro dos Negócios da Fazenda as
seguintes informações:
a) se a Diretoria da Divisão do Impôsto
de Renda já baixou instruções às suas
Delegacias Regionais acêrca da concessão
da redução de 50% do impôsto de renda até
o exercício financeiro de 1858 inclusive às
indústrias de fertilizantes celulose álcalis
beneficiamento de minérios extração de óleo
de babaçu e oiticica e de cêra de carnaúba
beneficiamento e tecelagem de caroá, agave
e fibras nativas, localizadas nas regiões
Norte e Nordeste e Leste Setentrional do
país, ou que venham a ser instaladas nessas
mesmas regiões;

b) em caso afirmativo, o teor das
mesmas instruções;
c) se nos exercícios financeiros de
1959, 1960 e 1961, foram concedidos os
favores referidos no item "a" a qualquer
indústria sediada no Nordeste e, em caso
afirmado, a relação das mesmas e sua
localização.
Sala dos Sessões, em 24 de abril de
1962. Afrânio Lages.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
A ordem do dia compreende apenas
matérias em fase de votação. Como
evidentemente não há número regimental,
fica a mesma transferida para a próxima
sessão.
Há ainda um orador inscrito.
Tem a palavra o nobre Senador Afrânio
Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, Senhores
Senadores. Há poucos dias dirigimos, desta
tribuna, caloroso apêlo ao Presidente do
Conselho de Ministros, ao Ministro da
Fazenda
e
ao
Superintendente
do
Desenvolvimento Econômico do Nordeste no
sentido de providências urgentes para a
regulamentação do art. 34 da lei nº 3.995, de
14 de dezembro de 1961, que aprovou o
PIano Diretor da SUDENE para o ano de
1961. O nosso apêlo encontrou eco e
tivemos o prazer de receber a notícia de que
a SUDENE encaminhara ao Conselho de
Ministros anteprojeto do decreto de
regulamentação
tão
reclamado
pelos
interessados na utilização da faculdade
dedução até 50% nas declarações ao
impôsto de renda, de importância destinada
ao reinvestimento ou aplicação em indústria,
considerada pela SUDENE de interêsse para
o desenvolvimento da região.
Resta agora aguardar que o Conselho
de Ministros, tomando em consideração a
urgência do assunto, pois, o prazo de
apresentação das declarações de renda se
encerrará no dia 30 do mês em curso, baixe
o decreto regulamentador.
Outrossim, Senhor Presidente, a lei nº
3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 72
regulamentada pelo decreto nº 47.373, de 7
de dezembro de 1959, art. 30, reza que as
indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis,
beneficiamento de minérios, extração de óleo
de babaçu e oiticica e de cêra de carnaúba,
beneficiamento e tecelagens de Caroá,
agave e fibras nativas, localizadas nas
regiões Norte e Nordeste e Leste Setentrional
do país ou que venham a ser instaladas
nessas mesmas regiões, pagarão com
redução de 50% o impôsto de renda até o
exercício financeiro de 1968, inclusive.
Três exercícios financeiros, entretanto,
são decorridos desde a sanção da lei nº
3.470, de 1958 e, até hoje, aguardam os
interessados consintam os órgãos fiscais
encarregados do lançamento e arrecadação
do impôsto de renda seja tornado realidade o
favor outorgado pela citada disposição legal.
A princípio com certa razão, se dizia
que a lei nº 3.470, dependia de
regulamentação. Esta veio quase um ano
depois através do decreto nº 47.373, de 7 de
dezembro de 1959. Regulamentada a lei, os
órgãos fazendários exigiram, então, um
pronunciamento favorável da SUDENE.
Esforçaram-se os interessados para que
o Conselho Deliberativo da SUDENE, se
manifestasse sôbre os pedidos. Tal
pronunciamento, porém, não satisfêz a
Diretoria do Impôsto de Renda e suas
delegacias regionais foram alertadas de que
deviam exigir dos favorecidos pela lei nº
3.470, um pedido de isenção, devidamente
formalizado, a ser apreciado pela Divisão do
Impôsto de Renda, no Estado
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da Guanabara. E, até esta data, só se
tem conhecimento do indeferimento de
alguns pedidos ainda que acobertados com
parecer favoráveis da SUDENE.
Mais um exercício findará sem que a
disposição legal em referência seja cumprida,
graças aos subterfúgios empregados pelas
autoridades fazendárias do país.
Aliás, nesse particular, se vem
observando que o Executivo, apesar da
colaboração dada à feitura das leis com a
sua sanção, e de certo tempo a esta data
vem adotando a censurável atitude de
deliberado descumprimento das normas
legislativas, quando não invade a esfera de
atribuições do Poder Legislativo.
Tudo isso se vem fazendo sem qualquer
cerimônia e o que é mais grave com a
passividade do Congresso Nacional.
Se algum parlamentar sai dos seus
cuidados e procura perscrutar a causa ou o
motivo de não haver sido cumprido tal ou
qual
dispositivo
de
lei,
mediante
requerimentos de informações, êstes não são
levados,
quase
sempre,
na
devida
consideração embora a falta de resposta
constitua crime de responsabilidade previsto
em lei (art. 13, 4 da lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950).
A prática de tais atos agrava a crise
reinante entre nós e leva o povo a um estado
de insegurança, descrente da fôrça e valia
das leis.
Longe vão os tempos em que se
sustentava a necessidade de sermos
escravos das leis para que pudéssemos ser
livres (Legum ommes servi sumus, at liberi
esse possimus).
Ao Congresso Nacional, máxime no
instante em que vivemos, cabe o Papel de
obter dos seus delegados no Gabinete o
respeito das leis sob pena submergirmos no
cáos.
Colaborando
nesse
tempo,
endereçamos ao Senhor Ministro da
Fazenda, por intermédio de Mesa desta
Casa, um requerimento de informações
acêrca, do retardamento na concessão do
favor outorgado pela lei nº 3.470, de 1950 às,
indústrias localizadas nas regiões Norte,
Nordeste e Leste setentrional do Brasil e
alimentamos a esperança de que sua
excelência, depositário que é de confiança do
Parlamento Nacional, não se exponha ao
pedido de informação mas faça cumprir a lei.
(Muito bem! Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que as
duas Casas do Congresso Nacional se
reunirão hoje, às 21 horas e 30 minutos, para
apreciação de Vetos presidenciais.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO DE 25 DE ABRIL DE 1962
(Quarta-Feira)
MATÉRIA EM REGIME DE PROJETO DE
LEI DA CÂMARA URGÊNCIA
Nº 115, DE 1961
1
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº
93, de 1959, na Casa de Origem) que cria
Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª
Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos
têrmos do art. 330 letra c, do Regimento
Interno, em virtude do Requerimento nº 77,
de 1961, aprovado na sessão de 21 de
março – tendo:
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PARECERES:
da Comissão de Constituição e Justiça
(nº 57, de 1962), favorável;
da Comissão de Legislação Social nº
58, de 1962), favorável;
da Comissão de Serviço Público:
1º – Oral (proferido na sessão de 27 de
março) pela audiência do Tribunal Superior
do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as
emendas que oferece, sob números 1 a 3 –
CSPC;
da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de
março),
pela
impossibilidade
de
se
pronunciar a Comissão antes da diligência
solicitada pela Comissão de Serviço Público
Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de
março), favorável ao projeto e às emendas.

licita inclusão em Ordem do Dia, nos têrmos
do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1953, que
ampara a pequena propriedade e fomenta a
produção por meio de crédito.
8
REQUERIMENTO Nº 106, DE 1962
Votação em discussão única, do
Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar, solicita inclusão
em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 171, nº
I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que
aprova o acôrdo sôbre Privilégios de
Imunidades da Organização dos Estados
Americanos, firmado pelo Brasil a 22 de
setembro de 1949.
9
REQUERIMENTO Nº 107 DE 1962

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 1957
Votação, em discussão suplementar
(Regimento, art. 275-A) do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 93,
de 1957 (nº 399-D, de 1955 na Casa de
origem) que regula o exercício do Magistério
da Marinha, tendo Pareceres (ns. 68, de
1362) – da Comissão de Redação,
oferecendo a redação do vencido e
dependendo
de
pronunciamento
das
Comissões – de Constituição e Justiça; de
Educação e Cultura; de Legislação Social e
de Finanças sôbre as emendas de Plenário.
3
REQUERIMENTO N. 78 (URGÊNCIA)
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 78, de 1962, de urgência
nos têrmos do artigo 330, letra c, do
Regimento Interno para o Projeto de Lei da
Câmara nº 126, de 1961 que dispõe sôbre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
e regula o exercício da profissão de
advogado.

11

REQUERIMENTO Nº 103, DE 1962
12

REQUERIMENTO Nº 104, DE 1962
Votação, em discussão única do
requerimento nº 104, de 1962 em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita inclusão
em Ordem do Dia, nos têrmos do art 171, nº
I, do Regimento Interno do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2 de 1959, que aprova
o Convênio Constitutivo da Organização
Internacional do Café firmado pelo Brasil e
outros paises em 27-1-1958.
7
REQUERIMENTO Nº 105, DE 1962
Votação,
em
discussão
única
do Requerimento nº 105, de 1962, em que
o Sr. Senador Jefferson de Aguiar so-

16

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 116, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara nº 48, de 1955, que aprova o
Plano de Viação Nacional.
17

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 117, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado nº 21, de 1952, que estabelece
indenização para os casos de aprisionamento
injusto.

Votação em discussão única, do
Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita que o Projeto
de Lei da Câmara número 39, de 1955, que
altera disposições do Decreto-lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de
Processo Civil), que se achava em poder da
Extinta Comissão Especial de Revisão do
Código de Processo Civil seja encaminhado
a Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita se necessária, a restauração do
processo respectivo.

6

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de
Aeronáutica e dá outras providencias.

REQUERIMENTO Nº 108, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 98, DE 1962

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 103, de 1962, em que o
Senhor Senador Eugênio Barros solicita
autorização, nos têrmos do artigo 49, da
Constituição e do artigo 40 do Regimento,
para participar da Delegação do Brasil às
solenidades
comemorativas
do
10º
aniversário da Revolução Boliviana.

15
REQUERIMENTO Nº 115, DE 1962

10

REQUERIMENTO Nº 109, DE 1962

5

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr.
Senador Mem de Sá solicita transcrição nos
Anais da nota conjunta dos Presidentes das
Repúblicas do Brasil e dos Estados Unidos
da América.

REQUERIMENTO Nº 117, DE 1962

Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita, que o Projeto
de Lei da Câmara número 30, de 1952, que
modifica o artigo 880, do Código de Processo
Civil, que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, sendo feita, se
necessária, a restauração do processo
respectivo.

REQUERIMENTO Nº 110, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages solicita que o Projeto
de Lei da Câmara número 258, de 1954, que
modifica o inciso IV do artigo 842, do
Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de
1939 (Código de Processo Civil), que se
achava em poder da extinta Comissão
Especial de Revisão do Código de Processo
Civil seja encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, sendo feita, se
necessária, a restauração do processo
respectivo.
13
ELEIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL
Eleição da comissão Especial destinada
a emitir parecer sôbre o Projeto de Emenda à
Constituição nº 1, de 1962, que altera a
redação do artigo 186, da Constituição
(Obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e
proibição de nomeações interinas).
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hoje.
REQUERIMENTO Nº 111, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 116, DE 1962
Votação em discussão única, do
Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages solicita que o Projeto
de Lei do Senado nº 37, de 1952 que
modifica os artigos 378, 379, 381, 842, XVII
do Código de Processo Civil seja
encaminhado á Comissão de Constituição e
Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.

4

Votação, em discussão única, do
Requerimento número 98 de 1962, de
urgência, nos têrmos do artigo 330, letra "b"
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara número 178, de 1961, que isenta
do impôsto de consumo os fertilizantes
simples compostos destinados à aplicação
em atividade agrícola.
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pronunciar, no modesto discurso de

14

18
REQUERIMENTO Nº 118, DE 1962
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 118, de 1962, em que o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar solicita passe à
Comissão que se seguiu no despacho inicial
de distribuição o projeto de Lei do Senado nº
8, de 1954, que cria o Serviço Nacional de
Assistência à Velhice e dá outras
providências.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 374, DE 1952
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº
1.804, de 1952, na Casa de origem) que
regula os direitos civis da mulher casada e dá
outras providências, tendo Pareceres, da
Comissão de Constituição e Justiça: 1º nº
923, de 1959, oferecendo substitutivo (com
voto em separado do Sr. Senador João
Villaboas); 2º nº 271, de 1960, contrário à
emenda de Plenário; 3º nº 65, de 1962 (em
virtude do Requerimento nº 208, de 1961),
pelo prosseguimento da tramitação da
matéria, nos têrmos dos pronunciamentos
anteriores, dada a possibilidade de, na
discussão suplementar a que deverá ser
submetido o substitutivo se aprovado, ser êle
modificado, por meio de novas emendas,
com
aproveitamento
das
sugestões
fornecidas pelo Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros.
Está encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20
minutos).
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO,
NA SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 1962,
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO
COM INCORREÇÕES.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO
(lê
o
seguinte
discurso):
–
Sr.
Presidente, estou bem convencido de
que
muitos
julgarão
desnecessárias
as
primeiras
palavras
que
irei

Quero congratular-me Srs, Senadores,
com esta Casa e com a nação, pelo êxito
completo da viagem do Sr. Presidente da
República aos Estados Unidos da América do
Norte. O realce da gloriosa missão já foi
merecidamente acentuado, em côres vivas e
brilhantes, por tôda a imprensa nacional. E
essa unanimidade que se verificou, na
imprensa falada e escrita dêste país,
exprime, sem dúvida, um fenômeno singular
na vida das democracias.
A democracia é uma arena de debates.
E' a fricção das idéias. E' o antagonismo do
pensamento. E' o fracionamento. E' a divisão.
E' a liberdade partilhando uma coletividade
em grupos, ajustados e arregimentados em
função de idéias e objetivos diferentes.
Difícil, bem difícil, é a ocorrência de um
fato social ou político que unifique numa
única atitude de aplausos calorosos, todo o
pensamento nacional. E quando isso ocorre,
é a democracia que opera milagres. O Sr.
João Goulart foi o artífice consagrado dêsse
milagre da democracia brasileira.
Nunca estivemos tão grandes e tão
fortes no conceito das grandes nações.
Fomos, no estrangeiro, a afirmação
solene de um povo emancipado no ângulo de
sua vontade, de sua fé e dos seus desígnios.
Bem sentiram os Estados Unidos que
não somos uma nação contaminada pelas
idéias exóticas de destruição da civilização
ocidental.
Bem sentiram que jamais pensamos em
romper os laços de fraternidade secular, que
unem êste país à gloriosa nação americana,
que é a segurança e o refúgio da democracia
universal.
Bem sentiram que o nosso pensamento
de não intervir na vida peculiar dos outros
povos jamais poderia exprimir o aplauso ou a
solidariedade à política nefasta das ditaduras
sanguinárias.
E sentiram assim, porque ainda agora,
reafirmamos a nossa fé irreversível nas
destinos da democracia representativa.
Estamos integrados, Sr. Presidente, na
política sábia de Kennedy, a "Aliança para o
Progresso".
Solicitamos e recebemos a ajuda
grande nação democrática, para defesa e
fortalecimento de um patrimônio que é
também dela, porque é dela também e,
sobretudo, dela, o patrimônio sagrado da
Liberdade e da Democracia.
Fortalecer a democracia é combater o
subdesenvolvimento. Os Estados Unidos
tem, em si mesmo, o testemunho dessa
verdade.
Nós não compreendemos e nem
admitimos a subsistência de uma democracia
de miséria e de fome. Uma democracia de
estômagos vazios.
Uma democracia de analfabetos. Uma
democracia de doentes. Compreendemos e
queremos, sim, a riqueza democratizada. A
democracia da justiça social. A democracia
da fartura. A democracia que afirma o
Homem e a Liberdade. A democracia
consciente. A democracia da técnica. A
democracia de bem-estar coletivo. A
democracia da produção. A democracia da
ciência. A democracia das escolas. Enfim a
democracia da felicidade.
Uma democracia de Miséria e de fome,
Sr. Presidente, não é democracia. E' a mais
execrável das tiranias. Maior que a tirania do
Poder, porque esta mata a Liberdade,
deixando sobreviver o Homem; e aquela
elimina a Liberdade e o Homem.
Queremos
a
ajuda
americana,
Senadores, para erradicar a miséria dêste
país. Isso vale dizer que a queremos para
defesa da própria democracia, que é o bem
maior e comum de tôdas as nações livres do
mundo.
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E vamos ter essa ajuda. Os
Estados
Unidos
abriram
fraternalmente as portas dos seu
poderio econômico e financeiro
às solicitações do Brasil.
Cabe-nos
agora
a
compreensão, o patriotismo e o
espírito público na utilização
dêsses recursos. Cabe-nos
esquematizar com segurança o
plano de nossa emancipação
econômica.
Um
plano
sábio
de
desenvolvimento,
sem
discriminações
regionais
ou
matizes partidários, que leve a
riqueza e o bem-estar a todos os
lares não de um milagre paternal
dos céus, mas, pelo trabalho
vigoroso e pela cooperação
orgância do govêrno e do povo.
Não esqueça o honrado
Presidente da República ora
transformado
em
glorioso
depositário das esperanças miores
de todos os brasileiros: não
esqueça S. Exa. nem também
esqueça o luminoso Gabinete que
preside a administração dêsse
país, de que é preciso mudar, sem
perda de tempo, os rumos clásicos
da administração nacional. Se não
o fizermos tudo estará perdido.
Estamos padecendo de um mal
que nos poderá conduzir a uma
catástrofe social e econômica. A
visão unilateral dos governos tôda
voltada para os problemas dos
grandes centros urbanos, vai
processando insensívelmente a
criação de um problema moior e
mais grave que poderá arruinar
êste País. Quero referir-me, Sr.
Presidente, ao esfôrço gigantesco
da administração no sentido de
promover,
pricritariamente,
a
expansão industrial do Brasil.
Ninguém contesta o espírito
patriótico
dessa
obstinação.
Ninguém igonora que a riqueza
industrial e fatos decisivo na
emancipação econômica dos
povos. A verdade, porém, é
que
essa
política
está
sendo pecaminosa e funesta, nas
condições em que se realiza no
Brasil. Desenvolve-se a industria e
atrofia-se a agricultura. Temos
sofrido crises constantes até no
abastecimento das utilidades
essenciais
à
sobrevivência.
E' irracional, e desumano, é
cruel, o abandono das classes
camponesas. Os campos se
despovoam e as populações
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rurais deslocam-se para os
centros urbanos. E deslocam-se
porque não podem mais
suportar
as
dolorosas
condições de vida. Tornou-se
impossível, a mecanização da
lavoura para o homem pobre
que trabalho a terra. O preço
dos instrumentos agrícolas
dexou-os
inacessíveis
ao
pequeno lavrador. O resultado é
isso que aí está a produção
agrícola de consumo popular
escasseando dia a dia e a fome
rondando os lares humildes.
Não é a primeira vez, Sr.
Presidente, que focalizo a
matéria.
E só o faço, mais ainda
como desabafo de consciência
e afirmação de confiança no
govêrno que ora preside os
nossos destinos.
Li, pelos jornais, que o
Nordeste, o infeliz Nordeste, vai
receber, em primeira mão, a
ajuda dos americanos. Qual a
destinação dêsses recursos, Sr,
Presidente? Iremos entregá-los
aos doutos da SUDENE? Aos
soberanos da SUDENE? A essa
SUDENE inviolável e sagrada
que nenhum govêrno teve ainda
a coragem de examinar a fundo,
na estruturação dos seus planos
e no caráter exótico de suas
intenções? A êsse órgão que
elimina do seu Plano Diretor o
problema da água e busca a
solução do combate aos efeitos
das sêcas através das rodovias
pavimentadas e da expansão das
indústrias? A essa SUDENE que
teve a ousadia da atirar à cara
dos nordestinos um plano de
estruturação econômica da região
sem destinar um cruzeiro sequer
para construção de barragens,
serviços
de
irrigação
ou
perfuração de poços tubulares
nas zonas rurais? A essa
SUDENE que já despendeu
bilhões de cruzeiros, sem nada
fazer, até aqui para, ao menos,
amenizar os sofrimentos dos
vinte milhões de brasileiros que
habitam os campos nordestinos?
A essa SUDENE cruel e
criminosa que executa uma
política discriminatória entre os
Estados da região, promovendo a
riqueza de uns com sacrifício dos
outros? A essa SUDENE
que teve o atrevimento de
desafiar o brio, a bravura e ci-

vismo dos paraibanos? A ela
que pretende reduzir a nada o
valente e glorioso povo de
Cabedelo, matando-lhe o Pérto
onde os navios que ali atracam
não têm, ao menos água para
se
abastecer?
Onde
a
mortalidade infantil se eleva a
proporções assombrosas pela
contaminação generalizada dos
germes contidos nas águas
poluidas que alí se bebe? Onde
os homens morrem á falta
absoluta de socorro médico de
urgência? Onde o povo sofredor
clama em desespêro, por um
pôsto médico ou, ao menos, por
uma ambulância que transporte
os enfêrmos, e ninguém lhe
ouve? A essa SUDENE que vê
a grande e bela cidade de
Cajaseiras,
tradicional
e
gloriosa no ângulo da cultura,
debatendo-se,
loucamente,
para conseguir água potável
para sua população, sem que
ninguém lhe atenda o clamor
deseperado? A ela que fecha
criminosamente os ouvidos às
mais justas reivindicações dos
paraibanos da zona do litoral,
do brejo, do cariri e do sertão?
A ela que não sente as
necessidades dos pequenos
municípios do meu Estado,
localizados nas zonas mais
castigadas
pelo
fenômeno
climático? Que não ouve o grito
das laboriosas e honestas
populações de S. Vicente e
Pedra Lavrada reclamando a
construção
de
pequenas
barragens, já estudadas, e
indispensáveis à sua própria
sobrevivência?
A
essa
SUDENE criminosa e perversa
que não dá nada do que a
Paraíba
precisa
e
agora
investe, como Atila, o "Flagelo
de Deus", contra ela para
destruir o que ela ja possui?
Não sente o govêrno que a
Paraíba não se submeterá à
SUDENE, nem a ninguém,
compreendendo que buscam
destruir os seus instrumentos de
progresso? Acredita a SUDENE
que nós iremos assistir, sem
protesto e sem reação, a
destruição da ferrovia que liga
Alagoa Grande a Camarazal?
Se o fizessem, que seria da
vida econômica de inúmeros
municípios do Brejo paraibano,
quais
sòmente
Alados
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goa Grande conta com quatro
usinas de beneficiamento e
prensamento de agave e outras
fibras vegetais?
Acredita a SUDENE que a
Paraíba irá assistir de braços
cruzados o arrancamento dos
trilhos da rede ferroviária que
liga o glorioso e próspero
município de Bananeiras à
Capital do Estado?
Ah. Sr. Presidente, a Paraíba
não é um Estado de párias. Ali
está um povo que, não poucas
vezes, tem escrito o seu nome
na Historia dêste país com o
sangue de suas artérias. A
Paraíba tem se curvado ao
castigo de Deus na encruzilhada
das sêcas. Mas, nunca se
rendeu à punição injusta dos
homens. A bravura dos seus
antepassados vive latente na
alma das gerações que se
sucedem. Ela jamais se deixou
humilhar pelos poderosos e
pelos tiranos. Não será êsse
grupinho de comunistas e
comunizadores que constituem a
SUDENE do Recife, que terá
fôrças para esmagá-la nos
melindres de seus brios.
Não
pleiteamos,
nem
teríamos fôrças para pleitear a
destuição dêsses criminosos
dos postos que ocupam. Mas,
apelamos para a honra do
govêrno que aí está; dêsse
govêrno que agora nos encheu
de glórias na condução da
política externa; apelamos para
êle, com o mais sincero espírito
público, no sentido de que
reexamine, pelos maiores e
pelos melhores técnicos e
economistas do Brasil, o Plano
da SUDENE. E salve a minha
desgraçada região. Salve-a
dando-lhe ao menos uma
economia de subsistência, que
ninguém poderá conseguir sem
água e sem irrigação.
Sr. Presidente, ajude-me V.
Exa. e me ajude o Senado
nesta luta. A minha peleja é
nobre. E' a batalha pela
redenção do Nordeste. E por
que não dizer? E' a batalha pela
erradicação da miséria e da
fome de vinte milhões de
brasileiros. E' a batalha pela
sobrevivência da ordem social e
das instituições republicanas.
Era o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem. Palmas!).,

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO
ANO XVII – 45

CAPITAL FEDERAL

QUINTA FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1962

SENADO FEDERAL
MESA

DA UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL

Presidente – Moura Andrade –
PSD.
Vice-Presidente – Rui Palmeira
– UDN.
Primeiro-Secretário – Argemiro
de Figueiredo – PTB.
Segundo-Secretário – Gilberto
Marinho – PSD.
Terceiro-Secretário – Mourão
Vieíra – UDN.
Quarto-Secretário – Novaes
Filho – PL.
Primeiro-Suplente – Mathias
Olympio – PTB.
Segundo-Suplente – Guido
Mondin – PSD.
Terceiro-Suplente – Joaquim
Parente UDN.

LÍDER

LIDERES E VICE-LIDERES
DA MAIORIA
LÍDER
Filinto Müller (PSD).

Daniel Krieger.
VICE-LÍDERES
Afonso Arinos.
Afrânio Lages.
Padre Calazans
DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
LÍDER
Barros Carvalho.
VICE-LÍDERES
Faústo Cabral.
Arlindo Rodrigues
Nelson Maculan
DO PARTIDO LIBERTADOR
LÍDER
Mem de Sá.
VICE-LÍDER
Aloysio de Carvalho.

VICE-LÍDER
Lima Teixeira (PTB).
Nogueira da Gama (PTB).
Lobão da Silveira (PSD).
Victorino Freire (PSD).
Jefferson de Aguiar (PSD).
Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).
Saulo Ramos (PTB).
DA MINORIA

DOPARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA
LÍDER
Jorge Maynard.
VICE-LÍDER
Miguel Couto.
DO PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
LÍDER

João Villasbôas (UDN)
Lino de Mattos.
Dos Partidos
DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO
LÍDER
Benedito Valladares

DO MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR
LÍDER
Paulo Fender.
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

VICE-LÍDERES
Gaspar Veloso.
Victorino Freire.
Alô Guimarães.

1. Paulo Coelho – Amazonas.
2. Lobão daSilveira – Pará.
3. Victorino Freire – Maranhão.
4. Sebastião Archer – Maranhão.
5. Eugênio Barros – Maranhão.

6. Menezes Pimentel – Ceará.
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8.
Jarbas
Maranhão
–
Pernambuco.
9. Silvestre Péricles – Alagoas.
10. Ary Vianna – Espírito Santo.
11. Jefferson Aguiar – Espírito
Santo.
12.
Gilberto
Marinho
–
Guanabara.
13. Paulo Fernandes – Rio de
Janeiro.
14. Moura Andrade – São
Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
16. Alô Guimarães Paraná.
17. Guido Mondin – Rio Grande
do Sul.
18. Benedito Valladares – Minas
Gorais.
19. Filinto Müller – Mato
Grosso.
20.
Juiscelino
Kubitschek
(Licenciado. Em exercício o Sr. José
Feliciano) – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
1. Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Mathias Olympio – Piauí.
3. Leônidas Mello – Piauí.
4. Fausto Cabral – Ceará.
5. Argemiro de Figueiredo –
Paraíba.
6.
Barros
Carvalho
–
Pernambuco.
7. Lourival Fontes – Sergipe.
8. Lima Teixeira – Bahia.
9. Caiado de Castro –
Guanabara.
9. Arlindo Rodrigues – Rio de
Janeiro.
11. Miguel Couto – Rio de
Janeiro.
12. Nelson Maculan – Paraná.
13. Saulo Ramos – Santa
Catarina
14. Nogueira da Gama – Minas
Gerais.
PARTIDO LIBERTADOR
1. Novaes Filho – Pernambuco.
2. Aloísio de Carvalho – Bahia.
3. Mem de Sá – Rio Grande do

UNIAO DEMOCRÁTICA NACIONAL Sul.
PARTIDO SOCIAL
1. Mourão Vieira – Amazonas.
PROGRESSISTA
2. Zacarias de Assunção –
Pará.
1. José Maynard – Sergipe.
3. Joaquim Parente – Piauí.
4. Fernandes Távora – Ceará.
PARTIDO TRABALHISTA
5. Reginaldo Fernandes – Rio.
NACIONAL
6. Sergio Marinho – Rio Grande
do Norte.
1. Lino de Matos – São Paulo.
7. João Arruda – Paraíba.
MOVIMENTO TRABALHISTA
8. Afrânio Lages – Alagoas.
RENOVADOR
9. Rui Palmeira – Alagoas.
10. Heribaldo Vieira – Sergipe.
1. Paulo Fender – Pará
11. Ovídio Teixeira – Bahia.
12. Del Caro – Espírito Santo.
SEM LEGENDA
13. Afonso Arinos – (licenciado.
Em exercício o saplente Venâncio
Dix-Huit Rosado – Rio Grande
Igrejas) – Guanabara.
do Norte.
14. Padre Calazans – São
Paulo.
COMISSÕES PERMANENTES
15. lrineu Bornhausen – Santa
Comissão Diretora
Catarina.
16 Daniel Krieger – Rio Grande
Moura Adrade – Presidente
do Sul.
Rui Palmeira
17. Milton Campos – Minas
Argemiro de Figueiredo
Gerais
Gilberbo Marinho
18. João Vilasboas – Mato
Mourão Vieira
Grosso.
Novaes Filho
19 Lopes da Costa – Mato
Mathias Olympio
Grosso.
Guido Mondim
Joaquim Parente (9).
20. Coimbra Bueno – Goiás.
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Comissão de Agricultura

PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloysio de Carvalho
Reuniões: Quinta-feiras, ás 16 horas.
Secretário – Renato de Almeida
Chermont.

EXPEDIENTE
PTB – Nelson Maculan – Presidente
PSD – Eugênio Barro – VicePresidente
PSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fernandes
UDN – Lopes da Costa
UDN – Ovídio Teixeira
PTB – Fausto Cabral (7)

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

SUPLENTES
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Sebastião Archer
UDN – Del Caro
UDN – lrineu Bornhausen
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
Secretário: José Arístides de Moraes
Filho.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Comissão do Constituição
e Justiça
PSD – Jefferson de Aguiar –
Presidente.
UDN – Milton Campos – VicePresidente.
PSD – Sylvestre Péricles
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Lobão da Silveira
UDN – Heribaldo Vieira
UDN – Afonso Arinos
UDN – Afrânio Lages
PTB – Lourival Fontes
PTB – Nogueira da Gama
PL – Aloysio de Carvalho (11).

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

Semestre.......................... Cr$
Ano................................... Cr$

50,00 Semestre............................. Cr$
96,00 Ano...................................... Cr$

Exterior
Ano................................... Cr$

89,00
76,00

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa do valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos dêem preferência á remessa por meio de cheque
ou vale postal emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.

SUPLENTES
PSD – 1. Ary Vianna
PSD – 2. Benedicto Valladares
PSD – 3. Gaspar Velloso
PSD – 4. Menezes Pimentel
UDN – 1. João Villas Boas
UDN – 2. Daniel Krieger
UDN – 3. Sérgio Marinho
UDN – 4. Lopes da Costa
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lima Teixeira
PL – 1. Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, ás 16
horas.
Secretário José Soares de Oliveira
Filho.
Comissão de Economia
PSD – Gaspar Venoso – Presidente.
PTB – Fausto Cabral – VicePresidente.
UDN – Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
UDN – Del Caro
UDN – João Arruda
PSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fender
PTB – Nogueira da Gama (9)
SUPLENTES
PSD – 1. Eugênio Barros
PSD – 2. Sebastião Archer

PSD – 3. Alô Guimarães
UDN – 1. Irineu Bornhausen
UDN – 2. Ovídio Teixeira
UDN – 3. Zacarias de Assumpção
UDN – 4. Sérgio Marinho
PTB – 1. Lima Teixeira
PTB – 2. Saulo Ramos
Reiniões: Quintas-feiras, às 16 ho
raa.
Secretário: José Soares de oliveira
Filho
Comissão de Educação e Cultura
PSD – Menezes Pimentel –
Presidente
PL – Mem de Sá – Vice-Presidente
PSD – Jarbas Maranhão
PTB – Saulo Ramos
PTB – Arlindo Rodrigues
UDN – Reginaldo Fernandes
UDN – Padre Calazans
SUPLENTES
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Alô Guimarães
UDN – Lino de Mattos (Do PTN).
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloísio de Carvalho
Reuniões: às quartas-feiras, às 16
horas.
Secretário:
Evandro
Fonseca
paranaguá.

PTB – Lima Teixeira – Presidente.
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pimentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes da Costa
UDN – Afrânio Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9)
SUPLENTE

Exterior
136,00 Ano...................................... Cr$

Comissão de Legislação Social

Comissão de Finanças
UDN – Daniel Krieger – Presidente
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente
PSD – Eugênio Barros
PSD – Paulo Coelho
PSD – Gaspar velloso
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Vioctorino Freire
UDN – Irineu Borniiausen
UDN – Fernandes Távora
UDN – Lopes da Costa
PTN – Lino de Mattos
PTB – Nogueira da Gama
PTB – Barros Carvalho
PTB – Saulo Ramos
– Dix-Huit Rosado
PL – Mem de Sá (17)
SUPLENTES
PSD – Silvestre Péricles
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Jarbas Maranhão
PSD – Menezes Pimentel
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Filinto Müller
UDN – Coimbra Bueno
UDN – Zacharias de Assumpção
UDN – João Arruda
UDN – Milton Campos
UDN – João Villasboas
UDN – Del Caro
PTB – Fausto Cabral
PTB – Vivaldo Lima

PSD – 1. Sebastião Archer
PSD – 2. Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros.
UDN – 1. Dix-Huit Rosado
UDN – 2. Padre Calazans
UDN – 3. Heribaldo Vieira
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lourival Fontes
PTB – 3. Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16
horas.
Secretário: José Soares de Oliveira
Filho.
Comissão de Relações Exteriores
PTB – Vivaldo Lima – Presidente:
UDN – João Villasboas – VicePresidente.
UDN – Afrânio Lages.
UDN – Heribaldo Vieira.
PSD – Benedicto Valladares.
PSD – Gaspar Veloso.
PSD – Filinto Muller.
PTB – Lourival Fontes.
PL – Aloysio de Carvalho (9).
SUPLENTES
UDN – Milton Campos.
UDN – João Arruda.
UDN – Sergio Marihno.
PSD – Menezes Pimentel.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Alô Guimarães.
QTB – Nogueira da Gama.
PTB – Barros Carvalho.
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16,00
horas.
Secretário: Eurico Gory Auler
Comissão de Redação
TITULARES
Sérgio Marinho – Previdente (UDN
Ary Vianna – Vice-Presidente (PSD)
Alô Guimarães (PSD)
Alfonso Arinos (UDN)
Lourival Fontes (PTB).
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2. Lobão da Silveira (PSD)
1. Padre Calazans (UDN)
2. Heribaldo Vieira (UDN)
1. Caiado de Castro (PTB).
Secretário – Sara Abraão – Oficial
Legislativo.
Reunião – Terças-feiras, às 16
horas.
Comissão de Saúde Pública
UDN – Reginaldo Fernandes –
Presidente.
PSD – Alô Guimarães – VicePresidente.
UDN – Fernandes Távora.
PSD – Pedro Ludovico.
PTB – Saulo Ramos – (5)
SUPLENTES
PSD – Eugênio Barros.
PSD – Jarbas Maranhão.
UDN – Lopes da Costa.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Arlindo Rodrigues
Reuniões: Quintas-feiras, às 15
horas.
Secretário: Eduardo Rui Barbosa.
Comissão de Segurança
Nacional
UDN – Zacarias Assunpção –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Sergio Marinho.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Arlindo Rodrigues (7)
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Jorge Maynard.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
UDN – Afrânio Lages.
PTB – Saulo Ramos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras às 16
horas.
Secretario: Julieta Ribeiro dos
Santos.
Comissão de Serviço Público Civil
PL– Aloysio de Carvalho –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Padre Calazans.
UDN – Coimbra Bueno.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Fausto Cabral.
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Benedito Valladares
UDN – Sergio Marinho.
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UDN – Reginaldo Fernandes.
PTB – Nelson Cabral.
PRB – Fausto Cabral.
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, às
horas.
Secretária: Italina Cruz Alves.
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Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas
PSD – Jorge Maynard – Presidente.
UDN – Coimbra Bueno – VicePresidente.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
PTB – Fausto Cabral (5).
SUPLENTES
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Pauso Coelho.
UDN – Sergio Marinho.
UDN – Lino de Matos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16,00
horas.
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias.
ATA PA 26ª SESSÃO, DA 4ª
SESSÃO
LEGISLATIVA
DA
4ª
LEGISLATURA, EM 25 DE ABRIL DE
1962.
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA
ANDRADE,
ARGEMIRO
DE
FIGUEIREDO E GUIDO MONDIN.
As 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Paulo
fender,
Zacharias
de
Assumpção, Eugênio Barros, Leonidas
Mello, Joaquim Parente, Fernandes
Távora, Menezes Pimentel, Sérgio
Marinho, Reginaldo Fernandes, Dix-.Huit
Rosado, Argemiro de Figueiredo, Ruy
Carneiro, Jarbas Maranhão, Barros
Carvalho,
Afrânio
Lages,
Silvestre
Péricles, Lourival Fontes, Jorge Maynard,
Ovídio Teixeira, Lima Teixeira, Jefferson
de Aguiar, Arlindo Rodrigues, Venancio
Igrejas, Benedito Valladares, Nogueira da
Gama, Milton Campos, Moura Andrade,
Lino de Mattos, Padre Calazans, Pedro
Ludovico, José Feliciano Lopes da Costa,
Daniel Krieger, Mem de Sá, Guido
Mondin. (35)
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 35
Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a
ata.
O Sr. 1º Secretário procede a leitura
da ata da sessão anterior, que é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
TELEGRAMAS
– Do Promotor Público de Santa
Maria de Suassui, Minas Gerais, como
segue:
De Peçanha – MG – nº 35 – 15-4 de
1962 H, 16,40.
Urgente –
Presidente
Senado
Federal – Brasília – DF.
Deputado
Nacip
Raidam
assassinado de tocaia em sua própria
casa ás 20 horas dia 14 em Santa Maria
Suassui, povo não dorme e chora a morte
seu grande líder, chamado, pai dos
pobres". O povo convida V. Ex.ª
convidado de honra para exequias a
serem realizadas às 17 horas dia 15 em
Santa Maria Suassui. A cidade está
atônita, não há garantias e a vida do
Prefeito Geraldo Lacerda corre perigo.
Aguardamos presença honrosa e con-

soladora Vossencia. Sds. – Otávio
Moreira, Promotor Justiça Santa Maria
Suassui.
– Do Sr. Governador do Rio Grande
do Norte, nos seguintes têrmos:
Presidente Senado – Brasília – DF.
De Natal RN 05507 78 77 17.25 174-62.
Apelo patriotismo Vossencia, sentido
manutenção atuais taxas depósitos
compulsórios, a ordem Superintendência
Moeda e Crédito, bancos sediados
nordeste. Tal procedimento não afetará
Política financeira govêrno, considerandose serem depósitos bancários região,
quatro por cento do global do país e não
desconhece Vossencia intranspuniveis
dificuldades crédito esta região. Elevação
depósitos
obrigatórios
SUMOC,
representa danos irreparáveis nossa
economia, face retração crédito Ats sds
Aluizio Alves, Governador.
EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA Nº 19, DE 1962
Em 25 de abril de 1962
Comunicação de eleição e posse:
– da Diretoria do Sindicato dos
Despachantes no Estado do Amazonas;
– do Prefeito Municipal de Capitão,
Poço, PA;
– da Diretoria do Centro Cearense
do Piauí, PI;
– da Diretoria do Hospital S. Vicente
de Paulo, de Propria, SE;
– do Prefeito Municipal de Ibicarai,
BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Nova Venécia, ES;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Goiatuba, GO;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Bias Fortes, MG;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Curvelo, MG;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Ilhota, SC;
– da Diretoria da Associação
Comercial de Getúlio Vargas, RS;
– da Diretoria do Laranjal Praia
Clube, de Pelotas; RS.
Diversos assuntos:
Manifestações favoráveis a limitação
da remessa de lucros para o exterior;
– da Câmara Municipal de S.
Caetano do Sul, SP;
– da Assembléia Legislativa de Mato
Grosso;
– da Câmara Municipal de Ourinhos.
SP manifestando-se contraria à anulação
de casamentos; (Projeto de autoria do
Deputado Nelson Carneiro);
– da Câmara Municipal de Rio Claro,
SP, manifestando-se contrária á venda
de carne de cavalo para o consumo
público;
– da Câmara Municipal de Arroio
Grande. RS, fazendo apêlo no sentido de
ser criada a Superintendência da
Recuperação da Baixada Riograndense.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr.
Senador Paulo Coelho enviou à Mesa,
com solicitação para que fôsse transcrito
no Diário do Congresso cópia do officio
que remeteu ao Dr. Tancredo de Almeida
Neves.
A Presidência atende ao pedido,
considerando como discurso a ser
publicado na forma do disposto no artigo
201, § 1º do Regimento Interno.
É o seguinte:
Senhor Presidente:
Para conhecimento do Senado
comunico a Vossa Excelência que acabo
de enviar ao Senhor Primeiro Ministro a
seguinte carta:
Brasília, 23 de abril de 1962.
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Exmo, Sr. Dr. Tancredo de Almeida
Neves, M. D. Presidente do Conselho de
Ministros.
Atendendo
a
insistentes
e
dramáticos apelos que tenho recebido
dos servidores do SNAPP, em Manaus,
Amazonas, venho solicitar se digne
Vossa Excelência de mandar apressar o
estudo dos processos que passo a
mencionar com a consequente liberação
das verbas respectivas:
MVOP 4.631-62, transformado no 48:822
(62-MF), relativo à diferença de vencimentos é
reclassificação do mencionado pessoal no
período compreendido entre 1948 e 1960 (o
processo acha-se no Gabinete do Sr. Ministro
da Fazenda desde 27 de março último);
MVOP 2.701, anexado aos de
números 25.485-61, 49.600-61 e 77-185 de
1961 (referentes a adiantamentos e
complementação
de
duodécimos
correspondentes á 1961) e PR 9.645 de 2
de março de 1962, consoante cópia
inclusa.
Antecipando
meus
sinceros
agradecimentos pelas providências que V
Ex.ª ordenar, subscrevo-me com a estima
e o aprêço de sempre. – Senador Paulo
Coelho.
O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos.
Tem a palavra a nobre Senador
Nogueira da Gama. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre: Senador
Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente,
senhores Senadores, o Diário de Notícias,
prestigioso órgão de imprensa do Rio de
Janeiro, em sua edição de ontem, alertava
à Nação o grave perigo que ameaça a
economia brasileira diante das normas do
Derreto nº 764 de 20 de março último,
baixado pelo Presidente do Conselho de
Ministros, estabelecendo a exígua cota de
Cr$ 1 bilhão e 700 milhões para as
despesas dos órgãos do Ministério da
Agricultura até o final do presente exercício
financeiro. Ao revelar fato de tanta
gravidade o conceituado matutino carioca
transcreveu trechos da recente Exposição
de Motivos do Ministro Armando Monteiro
Filho ao Conselho de Ministros e que
merece, iniludielmente, o estudo e a
meditação dos responsáveis pelos destinos
do país. Assim é que, Sua Excelência com
coragem digna de encômios, afirma que
"cumprida a disposição do decreto, o
Ministro se verá na contingência de fechar
as Escolas Agrotécnicas, de Iniciação
Rural, Doméstica, de Extensão Rural, os
Centros de Treinamento de Tratoristas,
rescindir de pronto ou protelar para 1963 a
execução dos "acôrdos" mantidos com os
govêrnos de todos os Estados da
Federação
e
grande
número
de
municipalidades, que visam ao fomento
animal e vegetal, defesa sanitária animal e
vegetal, florestamento e reflorestamento,
manutenção dos parques nacionais e
especialmente o fomento do algodão e da
triticultura": E continua: "As estatísticas já
revelarão, no ano vindouro, a queda da
produção, e em contraposição, os preços
continuarão a subir reclamando novas
reivindicações de aumento salarial com os
reflexos negativos na política financeira do
govêrno. De outra parte, terão de ser
paralisados os estudos do solo e o
levantamento da carta ecológica de várias
regiões do país, as analises dos
laboratórios de biologia animal, de preparo
de sêmen para a inseminação artificial nos
animais de corte, o amparo a avicultura,
enfim, tôdas as atividades específicas
inerentes a órgãos técnicos do Ministério
da Agricultura"
Em atendimento à Lei nº 3.994 de
9 de dezembro de 1961, o Ministério
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da Agricultura elaborara um Plano de
Contenção de Despesas, prevendo uma
economia
da
ordem
de
Cr$
4.256.524.448,50, equivalente a 26% do
total da despesa variável consignada no
anexo orçamentário para o mesmo
ministério. Agora pelo Decreto nº 764, de
20 de março último, o valor percentual da
contenção subiu de 26% para 41,2%,
superando, assim, o teto de 40%
estabelecido pela própria lei.
Já debatemos no Senado o
problema da alimentação no Brasil que se
situa, no momento, à frente de qualquer
outro.
Naquela
oportunidade,
afirmávamos que a fome deixara de ser
tema da literatura para se transformar em
realidade pungente. Ao lado dos
subalimentados devido ao seu estado de
pobreza existentes em algumas áreas do
nosso imenso território, aludimos a triste
condição a que estávamos chegando – a
da escassez absoluta de gêneros
alimentícios nos mercados e feiras,
nivelando àqueles desventurados párias
os que, tendo dinheiro para comprar, se
viam impossibilitados de fazê-lo porque
não encontravam o que comprar. Agora
mesmo o Governador Carvalho Pinto, do
mais rico Estado da Federação, endereça
veemente apêlo às autoridades federais
reclamando providências em face do
desaparecimento no mercado do alimento
básico da maior parte de sua população o
feijão. A crise de produtos alimentícios
não se cinge apenas ao feijão. No
Nordeste a farinha de mandioca alcança
preços astronômicos. O milho também
escasso leva o rurícola a sacrificar suas
criações: A carne, leite, ovos, arroz, côco,
finalmente, tudo aquilo que figura nos
cardápios mais modestos vão tendo os
preços majorados, aparecendo nos
centros de distribuição em quantidades
cada vez menores. Nem é bom falar-se
do nosso fracasso na triticultura quando
de uma produção de cêrca de 1 milhão de
toneladas calmos no último ano para uma
insignificante safra de 70.000 toneladas.
A pesca, Senhor Presidente, na qual
se depositava grandes esperanças e que,
em outros países constitui indústria
lucrativa, entre nós, apesar dos estudos de
grupos de trabalhos e da existência de
vários órgãos técnicas encarregados de
estimulá-la, permanece estacionária e sem
organização. No Nordeste ainda se pesca
como nos primórdios do povoamento do
Brasil. O pescador nordestino lança-se em
tôscas jangadas mar afora em busca de
uma quantidade insignificante de pescado
que mal lhe proporciona recursos para
continuar vivendo com suas famílias. O
abandono a que se devota classe tão
numerosa já começa a despertar a reação
justa dêses brasileiros que reclamam
tratamento melhor das autoridades e que
não mais querem viver embalados pelo
sonho "é doce morrer no mar".
Retrataria a triste situação do
pescador nordestino, o doutor Sebastião
Bastos, presidente da Federação da
Colônia de Pescadores de Alagoas e
pessoa intimamente ligada ao movimento
pesqueiro naquela unidade nordestina,
assim se expressou ao Jornal de Alagoas.
Últimamente muito se tem focalizado
problemas que dizem respeito à pesca em
nosso Estado. Conclusão do Entreposto de
Pesca, criação de uma cooperativa
pesqueira (Coopesca), rêde de distribuição
do pescado, maior assistência da Divisão
de Caça e Pesca e da Caixa de Crédito da
Pesca aos pescadores, são assuntos que
vêm prendendo á atenção daqueles que se
interessam pelo equacionamento de tão
intrincado problema.
No sentido de transmitirmos
aos
nossos
leitores
o
que
realmente vem se passando em tôr-
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no do acima descrito, a nossa reportagem
procurou ouvir o bacharel José Sebastião
Bastos, presidente da Federação das
Colônias de pescadores de Alagoas, e
pessoa intimamente ligada ao movimento
pesqueiro em nosso Estado.
Inicialmente, o nosso entrevistado,
adiantou que realmente se vem falando,
e muito, na possibilidade de se instalar
uma cooperativa de pesca (Coopesca),
nos moldes da já existente na capital
pernambucana. Sou dos que pensam,
acrescentou, que se deve antes da
criação da cooperativa, a qual apoio
integralmente, levar os seus planos e as
suas vantagens, diretamente, aos
pescadores, percorrendo ou visitando
todas as vinte e três (23) colônias
existentes no território alagoano, uma
por uma dizendo-lhes do seu proveito e
dos seus fins que advirão com o seu
funcionamento. Assim, afirmo, levando
em consideração o desânimo e a
descrença ainda reinantes na mente dos
nossos pescadores e seus dirigentes
quando da criação de uma cooperativa
de pesca, há anos passados, de triste
recordação. Posso lhe afiançar que
ainda existem Colônias sacrificadas com
a má orientação que foi dada naquela
época.
Não resta dúvida, meu caro repórter,
que a propalada cooperativa, realizando a
sua verdadeira missão, proporcionará aos
homens do mar, melhores condições
sócio-econômicas, dando-lhes o que êles
mais necessitam, para o momento,
assistência social condigna.
E os órgãos de pesca do Ministério da
Agricultura? Inquerimos ao Dr. Sebastião
Bastos.
Prontamente
respondeu-nos.
Infelizmente, falhou em nosso Estado a
Caixa de Crédito da pesca, que desprezou
a sua representada, aqui em Maceió,
entregando-a à própria sorte. Órgão do
Ministério da Agricultura, criado, para entre
outras coisas, financiar ao pescador barcos
e outros utensílios de pesca, malogrou na
sua obrigação.
A Divisão de Caça e pesca, outro
órgão do aludido Ministério, a quem cabe
exclusivamente,
administrar,
dirigir,
fiscalizar, defender a fauna e flora
agrícolas, nem sequer, nomeia um
representante para Alagoas, e já temos
insistido nesta reivindicação, sabedora
que é da existência de 23 entidades
pesqueiras no Estado. Vai mais além a
sua indiferença, ao cortar a verba, mesmo
minguada,
que
se
destinava
ao
medicamento para os ambulatórios,
quase sempre desprovidos de tudo,
existindo alguns sem funcionamento
regular.
Até a verba destinada ás professoras
das Colônias de Pescadores (há 54
escolas) que deveria ser consignada no
Orçamento da República, não o foi. Isso o
que nos comunicou o Inspetor da Divisão
de Caça e Pesca, no Recife. Eis o
telegrama: "Rogo vossa cooperação
sentido informar professôras escolas
Colônias Pescadores Orçamento Federal
corrente ano não consignou verba
pagamento mesmas. Divisão solicitou
autoridades
superiores
elaborarão
mensagem Congresso pedindo crédito
especial a fim atender continuidade
ensino pt Caso Congresso conceda tais
recursos serão convocadas professôras
melhor servirem programa ensino pt Nery
Agripesca – Recife". Imediatamente
telegrafamos aos ranhosas Presidente
da República, Primeiro Ministro e

Ministro da Agricultura, nos seguintes
têrmos: "Virtude não haver sido
consignada Orçamento Federal corrente
exercício verba destinada pagamento
cinquenta e quatro professôres escolas
primária, colônias pescadores mantidas
Divisão Caça e Pesca vg nome
Federação Colônias Pescadores Alagoas
venho apelar eminente presidente sentido
seja providenciada mensagem Congresso
referente abertura necessário crédito
especial àquêle fim para que não sofra
solução continuidade ensino aludidas
entidades pt.
Assinale-se que a gratificação
mensal de cada professora é de Cr$
990,00, quase sempre paga no fim de
cada ano.
As palavras do presidente da
Federação dos Pescadores de Alagoas
são sinceras. A prova do que afirmamos
está na notícia que temos em mão
inserida no Diário de Pernambuco, da
cidade do Recife, edição de 19 do mês
em curso, e assim redigida:
OITO MIL PESCADORES VÃO DIRIGIR
MEMORIAL A JANGO PLEITEANDO
MEDIDAS ASSISTENCIAIS
Os pescadores continuam a viver de
miragens e promessas, pois muito
embora se tenha falado, últimamente,
sôbre o fomento e industrialização da
pesca, pouca coisa ou quase nada foi
feito entre nós, nesse sentido. Êsse, o
pensamento geral dos dirigentes e
associados das Colônias de pescadores,
que pouca assistência têm recebido do
Govêrno. Grande expectativa existe
quanto aos resultados práticos dos
estudas que, há dois anos, vêm
realizando os técnicos da SUDENE.
Os técnicos e pesquisadores da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, desde princípios de 1960,
percorrem as praias do nosso litoral e
visitam as instalações das emprêsas que
estão industrializando a lagosta, medindo
e pesando os crustáceos capturados e
procedendo a um estudo minucioso sôbre
a espécie. Realiza, assim, paciente coleta
de material que daria para escrever-se
um compêndio de ictiologia. Mas,
segundo os pescadores, êsses estudos
ainda não lhes trouxeram quaisquer
benefícios.
PERSPECTIVAS
O técnico na pesca de lagosta, Sr.
Elias Queiroz, disse ao Diário que os
pescadores ficaram desanimados em face
da aprovação de crédito às indústrias
pesqueiras, na última reunião regional da
SUDENE. As firmas beneficiadas foram
as poderosas. Algumas delas, destinadas
à exploração da lagosta, vêm tendo lucro
aproximado de oitocentos cruzeiros em
cada quilo exportado. Já não necessitam
de ajuda financeira da SUDENE.
Importantes
organizações
estrangeiras (Estados Unidos e França)
estão, por isso, cogitando de explorar,
também, a intrialização da lagosta para
exportação, e com grandes possibilidades
de instalar escritórios e fábricas no Recife
ou outras cidades nordestinas. Tais firmas
foram atraídas pelo lucro astronômico tido
pelos empresários locais, que no ano
passado chegaram a obter mais de dois
bilhões e meio de cruzeiros, sòmente
vendendo ao exterior lagosta que
compram a 80 cruzeiros o quilo.
ESTALEIROS

de
da

"No
nosso
modesto
método
raciocinar, o
plano operativo
SUDENE deveria ser iniciado
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com a construção de estaleiros, formação
de operários navais especializados,
motoristas, patrões de pesca e outras
atividades. afora permanente assistência
técnica aos pescadores. Sòmente assim,
com a construção de barcos e preparação
de técnicos em geral, paralelamente com
a disseminação de frigoríficos, lograremos
sair do empirismo dos caetés, para entrar
na fase progressiva e rentável da pesca
racional", disse o técnico Elias Queiroz. E
acrescentou:
"O lucro na exportado da Iagosta é
tamanho, que alguns atos funcionários da
SUDENE, igualmente a outros dirigentes
de
autarquias
responsáveis
pelo
desenvolvimento da pesca, foram,
também, atraídos pelos lucros fabulosos
e, hoje paralelamente, às suas atividades
público-administrativas, exploram a pesca
e industrializados do crustáceo".
MEMORIAL
Oportunamente, cérca de oito mil
pescadores das dezesseis Colônias de
pesca
do
litoral
pernambucano
encaminharão ao presidente da República
circunstanciado memorial,
no
qual
relatarão a situação de miséria e
abandono em que se encontram. O
documento, contendo assinaturas e
impressões digitais (dos pescadores
analfabetos),
levará
também,
ao
conhecimento do Senhor João Goulart, a
falta de frigoríficos no Estado, motivo pelo
qual os pescadores são obrigados a
render por preço ilegível todo o pescado
do dia aos "industriais nababos da
lagosta".
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Com
todo prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – A
situação a que se refere Vossa
Excelência costuma ter sempre sérios
reflexos no Rio de Janeiro. A população
rural, pescadores, gente pobre de outras
unidades da Federação, especialmente
do Nordeste, em face dessa situação de
miséria, sente-se atraída pela cidade
grande – hoje não mais capital da
República, porém, de qualquer modo
ainda uma das maiores cidades do País –
vai para o Rio de Janeiro e lá, nos criam
sérios problemas no que se refere à
assistência.
O Govêrno Federal deveria, por
isso mesmo que o problema não é
especificamente
do
Estado
da
Guanabara, mas resulta dessa situação
do País, dar maior ajuda. O que se vê é
o contrário. A pretexto de um plano de
economia, as entidades assistenciais no
Rio
de
Janeiro
estão
sendo
prejudicadas. Aproveito a oportunidade
para lembrar o caso do Abrigo Cristo
Redentor, conhecido em todo o País
pela assistência que presta em regra
não ao carioca mas exatamente à gente
de outros Estados. Está a ponto de
fechar suas Portas; êle que presta aos
velhos uma assistência inestimável. O
plano de economia pode parecer
razoável, com os cortes que o Govêrno
Federal pretende fazer nas verbas de
subvenção para tais instituições, mas
aquela gente ficará ao abandono se o
Govêrno Federal não ajudar o Abrigo
Cristo Redentor. A instituição terá de
fechar as portas, como disse, com
grave prejuízo não apenas para os
Estados da Guanabara, mas para todos
os necessitados que vêm dos Estados
em busca de socorro no Rio de
Janeiro. Aproveitando o aparte que
ora faço ao discurso tão eficiente
de Vossa Excelência, apelo ao
Govêrno Federal para que socorra o
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Abrigo Cristo Redentor, pois, caso
Contrário, essa instituição de caridade
cerrará suas portas,
O SR. AFRANIO LAGES: –
Agradeço o aparte de Vossa Excelência,
nobre Senador Venâncio Igrejas, mas
quero dizer que o Estado da Guanabara,
em relação ao das Alagos, está em
melhor situação porque em Maceió o
único orfanato que existia para crianças
do sexo masculino, cerrou suas portas
por falta de assistência do Govêrno
Federal.
(Continua a leitura):
Diante do que aí está – a fome
rondando sinistramente a população
brasileira, os agricultores, os criadores, os
pescadores, em suma, todos aquêles que
se dedicam a tarefa ingente de garantir a
existência de gêneros para a alimentação.
em lastimável abandono, um Ministério da
Agricultura necessitando de reforma
urgente de sua organização absoluta e
anacrônica, uma trágica perspectiva da
queda de produção agrícola e pastoril,
exige do Conselho de Ministros que aí
está mais do que um simples despacho
do seu Presidente determinando que os
Diretores
dos
Departamentos
de
Administração e de Orçamento do
Ministério
da
Agricultura
deverão
entender-se a respeito da dramática
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
da Agricultura com o presidente da
Comissão de Contenção Orçamentária.
Desça, Sua Excelência, do pináculo em
que se acha onde tudo é otimismo e
encare com realismo e objetividade o
problema da alimentação do povo
brasileiro. (Muito bem. Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Venâncio
Igrejas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS (não
foi revisto pelo orador): – Sr Presidente,
Senhores Senadores, há dias tratava,
aqui, do caso da intervenção federal na
Companhia Telefônica Brasileira, quando
então, dizia eu que nos Estados Unidos
da América do Norte há bastante
compreensão do Govêrno Americano e
do povo daquele grande país, para o caso
da Companhia Telefônica Brasileira.
Verificamos isso quando da visita do
Governador Carlos Lacerda à New
Orleans, para participar da Assembléia das
Sociedades Americanas de Diretores de
Jornais, ao tomarmos conhecimento das
declarações do Governador do Estado da
Guanabara naquele Congresso, pois teve
Sua Ex.ª oportunidade de esclarecer bem a
questão, e, o que se viu foi a melhor
acolhida e a melhor compreensão para
essa
dificuldade.
Lembraria,
então,
Govêrno Federal, que havendo ilegível há,
essa compreensão da parte do govêrno e
do povo norte-americanos por que também
não procura a União o entendimento
necessário com os Estados em causa,
especialmente o da Guanabara, a fim de
dar solucro ao impasse criado com a
intervenção
federal
na
Companhia
Telefônica Brasileira? Essa intervenção
não pode ser indefinida, dai a necessidade
de que se encontre a fórmula capaz de,
mantendo o verdadeiro espírito. federativo
dar a adequada solução a êste grave
problema.
Em ocasião anterior, nesta Casa, em
aparte ao nobre Senador Paulo Fender,
que tratava da questão, dizia eu que uma
das
conseqüências
imediatas
da
intervenção federal na Companhia
Telefônica Brasileira seria o lucro para os
acionistas estrangeiros daquela faltosa
concessionária. de serviço público, com o
aumento do valor das suas ações. Agora
verificamos que isso se deu, pelo
noticiário publicado na famosa revista
Business Week e reproduzido nos mais
prestigiosos jornais da cidade do Rio de
Janeiro.
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Assim, o Diário de Noticias de 19 do
corrente dizia:
EM ALTA NA BOLSA AS AÇÕES DA
LIGHT
Toronto – As ações da Brazilian
Traction Light and Power" tiveram alta de
15 centavos de dólar canadense na Bôlsa
desta capital, nos primeiros noventa
minutos da sesão de hoje, em meio a
rumôres de que "um ajuste" havia sido
feito com o govêrno do Brasil. O aumento
fêz com que tais ações subissem de
valor.
Os funcionários da Bôlsa afirmam
que
os
papéis
estavam
sendo.
negociados "bem ativamente".
As subsidiárias brasileiras da firma
canadense foram ameaçadas em data
recente por expropriação em dois Estados
brasileiros.
A Brazilian Traction explora os
serviços telefônicos naquele país sulamericano. O govêrno federal brasileiro
evitou a expropriação com caráter estadual.
Entrementes, o presidente da
emprêsa, Senhor Menc Borden, declarava
estar negociando com o govêrno federal
do Brasil a encampação da Brazilian
Traction visando a que ela se torne o
núcleo do sistema telefônico de âmbito
nacional. (UPI).
Por outro lado, o O Jornal, da
mesma
data,
reproduzia
notícia
semelhante, conforme passo a ler:
NEGOCIAÇÕES FAZEM SUBIR AS
AÇÕES DA LIGTH
Toronto 18 (UPI) – Ações da
Brazilian Traction Light & Power" tiveram
alta de 60 centavos de dólar (canadense)
na bolsa desta capital, nos primeiros
noventa minutos da sessão de hoje, em
meio de rumores de que "um ajuste"
havia sido feito com o govêrno do Brasil.
O aumento fêz com que tais ações
subissem de 3,95 dólares para 4,55
dólares (canadenses).
Os funcionários da bolsa afirmam
que os papéis estavam sendo negociados
"bem ativamente" e que às 11,30 horas
um total de 55.000 ações havia sido
negociado. A sede da empresa não fêz
comentários sôbre a onda de compras.
As subsidiárias brasileiras da firma
canadense foram ameaçadas em data
recente por expropriação em dois Estados
brasileiros''. A "Brazilian Traction" explora
serviços telefônicos naquele país sulamericano. O govêrno federal brasileiro
evitou a expropriação com caráter estadual.
Entrementes, o presidente da
emprêsa, sr. Henry Borden, declara estar
negociando com o govêrno federal do
Brasil a encampação da Brazilian Traction
visando a que ela se torne o núcleo de
um sistema telefônico de âmbito nacional.
Ainda o prestigioso órgão da
imprensa carioca o Correio da Manhã
dizia, na mesma data, o seguinte:
SUBIRAM DE COTAÇÃO AS AS AÇÕES
DA "LIGHT"
Toronto, 18 – Rumores de que um
"ajuste" havia sido feito com o govêrno do
Brasil provocaram uma alta de 60
centavos de dólar canadense nas ações
da "Brazilian Traction Light and Power". A
direção a emprêsa não fêz comentários
sôbre o fato, informando apenas que seu
presidente, sr. Henry Bordes continua no
Rio de Janeiro ,em negociações com as
autoridades brasileiras.
Expropriação
As subsidiárias brasileiras da "Light and
Power" foram ameaçadas de expropriação
pelos governadores de dois Estados, os Srs.

Magalhães. Pinto, de Minas Gerais, e
Carlos Lacerda, da Guanabara. O
govêrno federal, no entanto, evitando a
encampação pelas unidades deferativas,
entrou em negociações com a emprêsa.
O presidente da República pretende
constituir um sistema telefônico brasileiro
de âmbito nacional e nesse sentido
encaminha a solução do problema.
Compras
Os funcionários da Bôlsa desta
Capital informaram que na sessão de hoje
foram negociadas 55 mil ações. Cotadas
inicialmente a 3,95 dólares canadenses,
subiram para 4,55.
Os rumores sôbre entendimentos
com o govêrno do Brasil" continuaram a
ativar as compras durante todo o tempo
de funcionamento da Bôlsa ou seja, de
8h30m às 11h30m (UPI-CM)
Leio esses registros, Sr. Presidente,
apenas para demonstrar que tínhamos
razão quando nos manifestamos a
respeito do assunto.
Desejo ainda, aproveitando minha
presença na tribuna, exaltar o espírito de
compreensão existente, para a solução
do problema, tanto da parte do governo
dos Estados Unidos como do povo norteamericano.
Quero também registrar a magnífica
acolhida dispensada ao Governador do
Estado da Guanabara, Sr. Carlos Lacerda
pela Assembléia da Sociedade Americana
dos Diretores de Jornais. Especialmente
convidado, foi S. Ex.ª ali recebido quiçá
como a figura mais importante do
conclave, o que, de certo modo, constitui
uma homenagem a todo o nosso País e
não apenas àquele político, cabendo-lhe
pronunciar o discurso principal do
congresso.
O Governador Carlos Lacerda
proferiu, então, importante discurso, que
teve útil repercussão mundial e bem
situou a posição, não apenas do nosso
País, mas da América do Sul, face a uma
série de problemas e quanto, ainda às
nossas
relações
com
a
grande
democracia do norte.
A certa altura de sua oração disse o
eminente Governador da Guanabara:
"Êsses duzentos milhões de seres
que vivem ao sul do Texas, dos quais
cérca de cem milhões não sabem ler, têm
apenas quatro pessoas com curso.
superior em cada dez mil com pouca ou
nenhuma passagem pela escola. Não
admira, pois que o estudante sinta-se
como um ser excepcional. Não é
surprêsa, (então, que jovens estudantes
procurem atuar como estadistas enquanto
estadistas, às vêzes, agem como
estudantes. Não admira que oficiais das
Fôrças Armadas, que têm sido um
reservatório de estudos superiores,
vejam-se tão freqüentemente envolvidos
nos problemas, da vida pública, uma vez
que a sua Nação se volta para êles em
tempo de crise – uma espécie de crônicas
dores do crescimento. Não admira que o
Govêrno local e a auto-iniciativa sejam
também tão precárias.
Trata-se de jovens nações com velhas
culturas, nativas ou coloniais, algumas das
quais incluem-se entre as mais antigas do
mundo. Seus povos têm características
definidas, são vivos, cordiais, alguns
violentos, outros complacentes, alguns
variam com facilidade da maior indignação à
maior tolerância, com sutis arranjos para
compensar o seu atraso. Essa parte das
Américas que vocês e os seus inimigos
chamam Latina, sofre de ansiedade. Tem
tôda a inquietação de uma região que tomou
consciência da vossa revolução mas não
foi ainda capaz de realizar a sua própria e
está sob a pressão do tipo russo de
revolução. Como se mede a juventude de
um povo? Segundo um conhecido jornalista
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de Cleveland, Ohio, o Presidente
Kennedy ficou vivamente impressionado
com a informação de que mais da
metade da população do Brasil tem
menos de dezoito anos de idade. Essa
população aumente à razão de dois e
meio por cento ao ano. E' claro, a morte
precoce tem o efeito marcante nesse
resultado pois, na América Latina a
probabilidade média de duração da vida
não ultrapassa muito de quarenta e
cinco anos.
Metade do povo brasileiro esta em
idade-escolar. Isto é um desafio e deve
ser um trunfo. Por enquanto é um pêso e
um problema"
Prosseguindo em seu discurso, o
eminente Sr. Carlos Lacerda declarava
mais adiante, aos Diretores dos mais
importantes emprêsas jornalísticas da
América do Norte, reunidos em Nova
OrIeans:
"Acredito que um visão realista,
que só se obtém por respeito mútuo e
sincera amizade, mostrará que algumas
dessas nações estão tentando o que
talvez seja uma experiência única no
gênero.
O esfôrço de transformar ditaduras
em democracias, por absorção, é como
o de secar um pântano com lama, como
construir um prédio novo com material
de demolição. Eleger caudilhos e
ditadores pelo voto popular parece uma
incoerência. Em todo o caso é uma
operação infinitamente delicada quando,
a preservação da liberdade fica a cargo
dos seus inimigos é como fazer do
ladrão, tesoureiro, Esta tem sido a
alternativa para revolução e banhos-desangue, tão chocantes para os que não
sabem por que elas ocorrem. Não
sejamos snobs, acêrca de revoluções,
Um grande estadista americano disse
certa vez que seu pai lhe ensinara a
trabalhar mas não lhe dissera que era
preciso adorar o trabalho todos somos
contra a guerra mas sabemos que há
guerras inevitáveis. Há revoluções que
têm de ser feitas".
"Seja como fôr, o govêrno de
minorias deixa aquelas em mais de
uma geração. Para se manter no poder
tais govêrnos não fazem qualquer
esfôrço para dar ao povo oportunidade
de se educar. Naturalmente, não
se interessam por uma educação que
dá sentido de responsabilidade e
consciência de participação. Coisa
perigosa, não? (E' o que pensam tais
demagogos).
Outro efeito das ditaduras e afins é o
vácuo de liderança. E as massas
frustradas, ansiosas por afirmarem a sua
presença sentida, saem do limbo e caem
sob a influência daqueles que simulam
preocupar-se com elas.
Um povo, como os indivíduos gosta
de ser tomado a sério. Talvez seja esta
uma das razões pelas quais os Estados
Unidos, a despeito de seus generosos
esforços e admiráveis realizações, são
tão fàcilmente desestimados. Como pode
um povo ter o aprêço dos outros quando
os seus intérpretes dão impressão de não
os tomar a sério?
O panamericanismo tem vinde em
ondas.
Mas tudo com um ar de oportunismo
que
gerou
suspeitas
e,
depois,
ressentimentos. Um povo honesto, como
o americano, não devia aparecer como
oportunista. Não lhe assenta, Nem devia
permitir que uma política de longo alcance
fôsse desperdiçada e minada por
oportunismo barato.
Sim nós temos de fazer reformas.
E' bem dificil fazê-las democraticamente
se elas tiverem de ser feitas por aquêles
que realmente não as desejar; pois
há tempo, estando no poder com
o seu grupo, nunca as fizeram aque-
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les que favorecem o comunismo e a,
corrupção ou ambos.
Hoje, com a Aliança para o
Progresso a moda mais uma vez se
afirma, desta feita com uma nova
esperança. Tratemos de fazer com que
ela não seja destruída. Devemos fazer
dela um passo Para a integração
continental no mundo livre. Sim, devemos
tê-la, com uma condição de ordena
político-social. "With strings attached").
Não finjamos que a ajuda econômica
nada têm a ver com o estabelecimento de
uma comunidade responsável na América
Latina. Ninguém tem o direito de financiar
uma política que não impeça o
crescimento interno do comunismo. Para
usar o dinheiro do povo americano eu não
vejo razão para não entender que a
democracia é uma idéia que divide as
nações internamente e que a democracia
é um ideal, não apenas uma senha para
obter créditos do govêrno americano.
Os intervalos de silêncio, de
ignorância e de espantosa falta de
interêsse acerca da América Latina
provocam, agora, entre os senhores,
súbitas revelações que, para nós, são
mera rotina. O que vem a constituir, para
nós matéria de grande surpresa.
Temo que o atraso e a perplexidade
na solução dos problemas, no meio
dessas
experiências
perturbadoras
possam resultar em perda da derradeira,
e acentuo, derradeira oportunidade para a
América Latina, de modo a não perdê-la
como se perdeu a China. Como sabem
muito bem os senhores, a China foi
perdida principalmente por três, motivos:
1. Porque foi dada ajuda à
corrupção.
2. Porque depois tôda ajuda foi
recusada para não ajudar a corrupção.
3. Porque se julgou possível que a
coexistência por complacência, uma
espécie de fusão com os comunistas,
poderia ser realizada.
Na América Latina é bom não
cometer êsses mesmos erros. O tempo e
a prioridade são decisivos. Se o mundo
conseguir ficar em paz mais algum tempo,
e certos requisitos forem satisfeitos, em
vez de vitória inelutável do comunismo,
proclamada pelos seus lideres com tanta
insistência para acovardar os tímidos
veremos o, comunismo batido dentro da
própria Rússia.
Tais requisitos, além da paz, a meu
ver são:
1. A união da Europa Ocidental.
2. Federação da África.
3. O equilíbrio de forças (balance of
power e na Ásia.
4. Na América Latina, conquistar os
povos para a liberdade, integrando-os
num verdadeiro espírito panamericano.
Para êsse, fim, alta prioridade deve
ser dada à educação, não só por ser o
mais nobre dos investimentos, mas por
motivos muito práticos, do ponto de vista
político.
Acrescentava, mais adiante, em seu
longo pronunciamento, o grande líder
democrático, Governador Carlos Lacerda,
do Estado da Guanabara:
"Sem mais demora, devemos
concentrar nossos recursos nessa imensa
massa de jovens, entre quatorze e vinte
anos de idade, que constituem a imensa
maioria do subemprêgo, despreparados,
sem saberem como usar a inteligência e
as mãos nas condições primitivas em que
têm de ganhar a vida: inseguros
acerca do próprio futuro, ansiosos por
aderir a qualquer idéia que lhes pareça
promissora".

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
"Então, o progresso social e
econômico do Brasil será garantido: As
reformas para a Democracia serão feitas
por quem, trabalhando em articulação
com o sistema de escolas primárias, fôr
capaz de levar técnica e equipamento
para escolas técnicas e industriais".
Ao terminar o seu longo discurso,
disse o Sr. Governador Carlos Lacerda:
– (Lê)
"Financiemos a juventude, que
aprende depressa, ansiosa por se afirmar,
para que tenha nas mãos a ferramenta o
livro, o laboratório, a oficina, e aprenda a
consertar a televisão sem praticar no
receptor do freguês; usar um trator sem
quebrá-lo; compreender o que lê e o que
os outros escrevem; e capazes de
aprender a ganhar a vida sem ter que
necessàriamente recorrer ao emprêgo
público".
E acrescentava:
– (Lê)
"Tratemos de ganhar a juventude
das Américas, juntando-as enquanto,
simultâneamente, na Rússia, o seu
próprio progresso tecnológico aumentará
a exigência de liberdade que vive na
consciência da juventude. Um moço que
voa até a Lua não pensará por muito
tempo mais que Kruschev é do outro
mundo.
"Agora, mais do que nunca, surge a
oportunidade de os Estados Unidos
mostrarem às outras Américas a sua
melhor face, que é para mim a verdade. A
feição honesta de um povo ansioso por
fazer o bem e merecer a estima dos
outros."
"Na América Latina, no Brasil, no
Rio, precisamos apenas ganhar tempo e
usá-lo devidamente, êsse tempo que está
ficando alarmantemente curto, de modo a
fazer a revolução democrática, pela
educação, a revolução tecnológica, pela
educação; a revolução espiritual, pela
educação. Se acreditamos os comunistas
"firmemente crêem, no poder explosivo
das idéias, tratemos de afirmá-las.
"Se as nossas idéias são as
melhores, temos de fazer delas a nossa
fôrça. Não as guardemos para nós,
tratemos de colocá-las a serviço da
juventude. Façamos investimentos no
poder das idéias".
Para que todos possamos lêr por
inteiro o discurso do Sr. Carlos Lacerda,
do qual citei alguns trechos, incorporo-o à
minha oração, pois se trata de importante
pronunciamento e explica bem como foi
útil a presença do Governador do Estado
da Guanabara na Sociedade Americana
de Diretores de Jornais, presente a qual
prestou sinceros, francos e rudes
esclarecimentos sobre a América Latina
e, defendeu, como tema central, a tese de
que os americanos devem aplicar seus
investimentos para melhoria da educação
e do aperfeiçoamento técnico, não
apenas no Brasil mas em tôda a América
Latina: perante a qual propôs a revolução
pela educação e a educação como
instrumento para ser alcançada a
Democracia.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!
Muito bem!).
DOCUMENTO QUE SE REFERE O
SR.SENADOR VENANCIO IGREJAS EM
SEU DISCURSO
Discurso
na
assembléia
da
Sociedade Americanas de Diretores de
Jornais, Nova Orieans, 18 de abril de
1962 pelo governador da Guanabara.
Entre confuso e honrado, sinto-me
como o padeiro convocado no meio do
seu trabalho para vir explicar como
amassar o pão a um auditório que acaba
de almoçar.

Esses 200 milhões de sêres que
vivem ao sul do Texas, dos quais cerca
de 100 milhões não sabem ler, têm
apenas quatro pessoas com um curso
superior em cada 10 mil com pouca ou
nenhuma passagem pela escola. Não
admira, pois, que o estudante sinta-se
Como um ser excepcional. Não é
surprêsa, então, que jovens estudantes
procurem atuar como estadistas enquanto
estadistas as vezes agem como
estudantes. Não admira que oficiais das
Fôrças Armadas, que têm sido um
reservatório de estudos superioras,
vejam-se tão freqüentemente envolvidos
nos problemas da vida pública, uma vez
que a sua nação se volta para êles em
tempo de crise – uma espécie de crônicas
dores do crescimento. Não admira que o
govêrno local e a auto-iniciativa sejam
também tão precárias
Trata se de jovens nações com velhas
culturas nativas ou coloniais, algumas das
quais incluem-se entre as mais antigas do
mundo. Seus povos têm características
definidas, são vivos, cordiais, alguns
violentas, outros complacentes, alguns
variam com facilidade da maior indignação
à maior tolerância, com sutis arranjos para
compensar o seu atraso. Essa parte das
Américas que vocês e os seus inimigos
chamam Latina, sofre de ansiedade. Tem
toda a inquietação de uma região que
tomou consciência da vossa Revolução
mas que não foi ainda capaz de realizar a
sua própria e está sob a pressão do tipo
russo de revolução. Como se mede a
juventude de um povo? Segundo um
conhecido jornalista de Cleveland, Ohio; o
Presidente Kennedy ficou vivamente
impressionado com a informação de que
mais da metade da população do Brasil
tem menos de 18 anos de idade. Essa
população aumenta à razão de dois e meio
por cento ao ano. E' claro, a morte precoce
tem um efeito marcante nesse resultado,
pois, na América Latina a possibilidade
média de duração da vida não ultrapassa
muito de 45 anos.
Metade do povo brasileiro está em
idade escolar. Isto é um desafio e deve
ser um trunfo. Por enquanto é um peso e
um problema.
Há um ano, quando comecei o meu
Govêrno, o Estado da Guanabara já era o
de maior taxa de alfabetização no Brasil.
Ainda assim, encontrei 230.000 crianças
na escola pública e 110.000 na, escola
particular algumas subvencionadas. Isto
perfaz 340.000. E 100.000 não tinham
escola (somando as do ano passado e as
que viriam êste ano, descontada a
parcela que termina os estudos e abre
vaga). Em um ano conseguimos por na
escola 122.000 crianças, aumentando
assim de 25% o número de crianças na
escola primária. Há muito, a Constituição,
Brasileira determina que a escola primária
seja obrigatória. Em um ano, foi o que
nós, na Guanabara fizemos: cumprimos a
Constituição.
Fazer uma síntese da América Latina
é muito difícil. Seria mais prudente usar
um exemplo dentro dos nossas objetivos
e da nossa experiência, portanto, deixemse tomar o Rio de Janeiro, atualmente
Estado da Guanabara, que um antigo
ditador chamava "o tambor do Brasil", tal
como o Brasil, hoje, é o tambor da
América do Sul. Tudo o que ali bate
repercute longe. Se perdermos o Brasil,
perde-se a América do Sul.
Se se perder o Rio perde-se o Brasil.
Alguns pontos devem ser esclarecidos.
O equivoco é compreensível no turbilhão de
notícias
isoladas,
conseqüência
da
improvisação de rápidas visitas, e de
preconcentoh longamente arraigados.
Por que há marchas e contramarchas
da democracia na América Latina? Que,
aconteceu, afinal, em Cuba – do ponto de
vista latino-americano? Que está se
passando na Argentina? Que foi quê levou
Jânio Quadros a renunciar e o Presidente
João, Goulart a fazer suas declarações
encorajadoras e inéditas, em Washington?
Por que alguns privilegiados deposi-
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tam seu dinheiro no estrangeiro e por que
relativamente pouca gente se dispõe a
pagar todos os seus impostos? Onde
estão os conservadores e onde os
progressistas? Quais os problemas da
América Latina que demandam prioridade
e porque, em suma, está o destino dos
Estados Unidos ligado ao da América
Latina?
Relatar fatos é parte da nossa
profissão. Mas as circunstâncias explicam
os fatos. E cada dia se torna, mais difícil
registrar fatos sem ligá-los entre si pelo
seu significado.
Acredito que uma visão realista, que
só se obtem por Respeito mútuo e sincera
amizade, mostrará que algumas dessas
nações estão tentando o que talvez seja
uma, experiência única no gênero.
O esfôrço de transformar ditaduras em
democracias, por absorção, é como o de
secar um pântano com lama como
construir um prédio novo com material de
demolição. Eleger caudilhos e ditadores
pelo voto popular parece uma incoerência.
Em todo caso, é uma operação
infinitamente
delicada,
quando
a
preservação da liberdade fica a cargo dos
seu inimigos; é como fazer do ladrão,
tesoureiro Esta tem sido a alternativa para
revolução e banhos-de-sangue, tão
chocantes para os que não sabem por que
elas acorrem. Não sejamos snobs acêrca,
de revoluções. Um grande estadista
americanoricano disse, certa vez, que seu
pai lhe ensinara a trabalhar mas não, lhe
dissera, que era preciso adorar o trabalho.
Todos somos contra a guerra mas
sabemos que há guerras inevitáveis. Há
revoluções que têm de ser feitas.
Naturalmente, algumas acabam por
escravizar o povo que queria libertar-se,
como aconteceu em Cuba. Nessa
experiência especifica, não há qualquer
originalidade. Enquanto no esforço de
domar caudilhos e ditadores, sim. Vejam
a Itália. Ali Mussolini foi pendurado de
cabeça para baixo, os italianos foram
buscar, na quietude da Bíblia Vaticana, o
construtor de sua nova democracia. Os
alemães quase destruíram o mundo e a si
mesmos antes de se democratizarem. No
Japão, as fôrças de ocupação americana
promoveram as reformas. Na Franca, de
Gaulle teve de proclamar a 5ª República
para acabar com o colonialismo.
Agora, a América Latina. Na
Argentina, Perón foi posto fora mas a
versão peronista do totalitarismo teve não
sómente o direito de votar como também
o poder de influir sôbre o govêrno de
Frondizi. O Presidente Arturo Frondizi,
como outros, quis manobrar com os dois
lados e agradar a todo o mundo. Acabou
vitima de suas próprias habilidades.
Ninguém se alegra com o que acnteceu
na Argentina. Mas, graças a Deus,
aconteceu. Seria uma hipocrisia censurar
as forças armadas pela sua intervenção.
Se Perón, com seus aliados comunistas,
voutasse ao poder, muita gente teria de
morrer e a nação seria novamente
devastada. A Argentina não poderia
agüentar Perón outra vez. A América
Latina não pode agüentar dois Fidel
Castro simultâneamente.
Seja como for, o govêrno de minorias
deixa aquelas em mais de uma geração.
Para se manter no poder tais govêrnos
não fazem qualquer esfôrço para dar ao
povo oportunidade de se educar.
Naturalmente; não se interessam por uma
educação
que
dá
sentido
de
responsabilidade e consciência de
participação. Coisa perigosa, não? (E' o
que pensam tais demagogos).
Outro efeito das ditaduras e afins é o
vácuo de liderança. E as massas,
frustradas, ansiosas por afirmarem e fazer
a sua presença sentida, saem do limbo e
caem. sob a influência daqueles que
simulam preocupar-se com elas
Um povo como os indivíduos,
gosta de ser tornado a sério. Talvez seja
esta uma das razões pelas quais os
Estados Unidos a despeito de seus
gênerosos esforços e admiráveis reali-
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zações, são tão fàcilmente desestimados.
Como pode um povo ter o aprêço dos
outros quando os seus intérpretes dão a
impressão de não os tomar a sério.
A simplificação, sendo um mal
inerente à nossa profissão, torna-se uma
praga quando questões sérias, que
exigem um conhecimento e uma
compreensão profundas são tomadas
como apenas tendências da moda. O
panamericanismo tem vindo em ondas.
Depois do século XIX, quando Thomas;
Jefferson dizia quanto gostaria de ver as
frotas do Brasil e dos Estados Unidos
navegarem juntas, de repente, no começo
deste século XX o panamericanismo ficou
na moda. A Doutrina de Monroe foi
redescoberta. Eram os dias de Elihu Root
e Theodore Roosevelt. Depois, com raros
intervalos, veio um período durante o qual
a América Latina cedeu o passo a apêlos
mais exóticos à imaginação americana;
com Gay Paris e ate uma versão
caribeana de tôda a América Latina.
O segundo Roosevelt, a Política da
Boa Vizinhança e Hitler repuseram a
América Latina como notícia para fechar a
primeira página dos jornais. No que tange
ao Brasil, houve sinais visíveis desse
interêsse, tais como Carmen Miranda, a
sambista, Portinari, o pintor, a siderúrgica
de Volta Redonda, alguns primeiros
empréstimos oficiais de pai para filho, e
as bases americanas no Nordeste
durante a guerra.
Mas tudo com um ar de oportunismo
que
gerou
suspeitas
e,
depois,
ressentimentos. Um povo honesto, como o
americano, não devia aparecer como
oportunista. Não lhe assenta, Nem devia
permitir que uma política de longo alcance
fôsse desperdiçada e minada por
oportunismo barato. Lembro-me; quando
jovem jornalista, de ter de para conseguir,
dar divulgação a discursos do Presidente
Roosevelt. E também me recordo que os
mesmos que baniam os seus discursos do
conhecimento do público eram depois
saudados como sólidos aliados dos Estados
Unidos só porque o nosso povo e os líderes
democráticos os obrigaram a formar com as
democracias. É claro, compreendendo que a
política não sempre é fiel nem coerente.
Mas, a amizade é exigente.
Sim, nós temos de fazer reformas. É
bem difícil fazê-las democràticamente se
elas tiverem de ser feitas por aquêles que
realmente não as desejam; pois há tanto
tempo estando no poder com o seu grupo
nunca as fizeram; aquelas que favorecem
o comunismo e a corrupção, ou ambos.
Voltemos à maré da moda, Depois
da guerra, seguiu-se outra fase de
esquecimento, interrompida pelo Ponto IV
com o seu programa de créditos sem
especificar uma significação política e
social. Créditos para apaziguar inimigos,
não deixar parar a música, ganhar tempo,
eventualmente salvar maus governos,
enriquecendo alguns e frustrando a
imensa maioria.
Hoje, com a Aliança para o Progresso,
a moda mais uma vez se afirma, desta feita
com uma nova esperança. Tratemos de
fazer com que ela não seja destruída.
Devemos fazer dela um passo para a
integração continental no mundo livre. Sim,
devemos tê-la, com uma condição de
ordem
política-social.
("With
strings
attached"). Não finjamos que a ajuda
econômica nada tem a ver com o
estabelecimento de uma comunidade
responsável na América Latina.
Ninguém tem o direito de financiar
uma política que não impeça o
crescimento interno do comunismo. Para
usar o dinheiro do povo americano eu não
vejo razão para não entender que a
democracia é uma idéia que divide as
nações internamente e que à democracia
é um ideal, não apenas uma senha para
obter créditos do govêrno americano.
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Os intervalos de silêncio, de
Ignorância e de espantosa falta de
interêsse acêrca da América Latina
provocam, agora, entre os senhores,
súbitas revelações que, para nós, são
mera rotina. O que vem a constituir, para
nós, matéria de grande surprêsa.
Por exemplo; foi "descoberto" agora,
aqui, que alguns, ricos, em nossos
países, mantêm grandes contas em
bancos suissos. Mas, quem são êsses
privilegiados,
êsses
egoístas?
Precisamente aqueles que durante todos
êsses anos foram, mais ou menos,
apoiados pélas fontes de financiamento
americano enquanto eles desviavam o
dinheiro do vosso povo, e o do nosso
povo, para as suas contas pessoais
nesses bancos.
Diz-se, aqui, que muita gente não
paga impostos, em nossos países. A
verdade não é bem esta. O que se pode
dizer é que as pessoas mais afetadas por
essa anomalia são precisamente as que
mais influência exercem sôbre os
governos. Pagam-se impostos, e bem
altos, para ser exato, contudo, a
distribuição deles não é eqüitativa nem
obedece a uma escala de prioridades. No
Brasil, por exemplo, mais de 50% do
preço de uma camisa é representada por
impostos de seguro social e outros
semelhantes. Alguns dos nossos países
tentam conseguir o que um eminente
economista socialista, Gunnar Myrdal,
considerou pràticamente impossível fazer
o povo pagar, ao mesmo tempo, preço do
desenvolvimento econômico e o custo do
bem
estar
social.
Naturalmente,
queremos ambos, devemos ter ambos.
Para isto, temos de concentrár-nos de
preferência em expandir a educação das
massas. Educadas, elas poderão tornar
compatíveis e realizáveis êsses dois
objetivos, tornando a liberdade possível
juntamente com a lei e a ordem.
Para disfarçar essa realidade, alguns
na América Latina, tentam justificar a
inflação como um mal necessário, e o
desenvolvimento econômico como uma
espécie de doença que, se não mata,
cura. Chegam a declarar que todas as
regras de economia e finanças, aplicáveis
em tôda parte do mundo, não são válidas
para o mundo especialíssimo em que
vivem, É como, se afirmassem que dois e
dois fazem quatro num país rico mas num
subdesenvolvido fazem cinco ou sómente
fazem três.
Temo que o atraso e a perplexidade
na solução dos problemas, no meio
dessas
experiências
perturbadoras
possam resultar em perda da derradeira,
e acentúo, derradeira oportunidade para a
América Latina, de modo a não perdê-la
como se perdeu a China. Como sabem
muito bem os senhores, a China foi
perdida principalmente por três motivos:
1. Porque foi dada ajuda à
corrupção.
2. Porque depois tôda ajuda foi
recusada para não ajudar a corrupção.
3. Porque se Julgou possível que a
coexistência por complacência, uma
espécie de fusão com os comunistas,
poderia ser realizada.
Na América Latina é bom não
cometer esses mesmos erros. O tempo e
a prioridade são decisivos. Se o mundo
conseguir ficar em paz mais algum tempo,
e certos requisitos forem satisfeitos, em
vez de vitória inelutável do comunismo,
proclamada pelos seus lideres com tanta
insistência para acovardar os tímidos,
veremos o comunismo batido dentro da
própria Rússia.
Tais requisitos, além da paz, a meu
ver são:
1. A união da Europa Ocidental.
2. A Federação da África.
3. O equilíbrio de fôrças (balance of
power) na Asia.

4. Na América Latina, conquistar os
povos para a liberdade, integrando-os
num verdadeiro espírito panamericano.
Para êsse fim, alta prioridade deve
ser dada à educação, não só por ser o
mais nobre dos investimentos, mas por
motivos muito práticos, do ponto de vista
político.
Não me refiro ao processo,
naturalmente lento, da passagem de
varias gerações pela escola. Refiro-me à
imediata concentração dentro de um ano
ou dóis, de facilidades para a educação
popular, treinámento vocacional e escolas
técnicas; Eu iria a ponto de recomendar o
anúncio dessas facilidades dentro dos
próximos seis meses, período decisivo
para o Brasil, se se quer evitar a repetição
do caso argentino, Com circunstâncias
agravantes.
Sem mais demora, devemos;
concentrar nossos recursos nessa imensa
massa de jovens entre quatorze e vinte
anos de idade, que constituem a imensa
maioria do sub-emprêgo, despreparados,
sem saber como usar a inteligência e as
mãos nas condições primitivas em que
têm de ganhar a vida; inseguros acêrca
do próprio futuro, ansiosos por aderir a
qualquer
idéia
que
lhes
pareça
promissora.
Então o progresso social e
econômico do Brasil será garantido. As
reformas para a democracia serão feitas
por quem, trabalhando em articulação
com, o sistema de escolas primárias, fôr
capaz de levar técnica e equipamento
para escolas técnicas e industriais.
Quando se trata de ginásios
vocacionais públicos, verifica-se que o
número
de
estudantes
no
Rio,
matriculados passou de 5.000 para
12.000, apenas, nos doze anos que
terminaram em dezembro de 1960.
Num ano, agora, pela transformação
de velhos prédios e velhos programas, a
matrícula pulou de 12.000 para 25.000.
Mas, como podem tão limitados meios
acomodar as quase 400 mil crianças que
atualmente cursam a escola primária?
Acredito em sonhar. Tudo o que me
aconteceu na vida foi sonhado, por mim
ou por alguém que sonhou por mim.
Assim sendo, deixem-se sonhar com o
dia vindouro em que todas as Américas
serão uma federação, senão em outros
campos, pelo menos no da educação.
Assim, o potencial de juventude dêste
país; reforçado pelas nossas imensas
reservas, podendo ser mobilizadas num
curto espaço de tempo, teremos duas
conseqüências:
1. Aumento da produtividade e,
portanto, melhor padrão de vida para a
nossa juventude.
2. Aumento de sua confiança, e de
esperança. Melhor uso da razão. Uma
reviravolta psicológica.
A primeira conseqüência leva mais
tempo. A segunda surge imediatamente.
O nosso programa de escolas primárias,
no Rio, deu-nos fôrça e confiança pública
para resistir a pressões políticas,
enfrentar sérias crises, neutralizar a
difamação e a distorção, com alguns
reacionários
a
me
considerarem
comunista e todos os comunistas a me
chamarem de fascista. As escolas
primárias deram-nos a base para firmar o
nosso programa, ser, ouvidos e atendidos
pelos pais e mães que vivem nos
duzentos mil lares das quase cem favelas
do Rio de Janeiro.
Não percamos tempo com mais
surveys, relatórios e memorandos. Não
dispersemos nem desperdicemos o nosso
esfôrço conjunto. Financie-se menos a
corrupção, o desperdício e a incompetência,
que são sacos sem fundo. Em vez,
financiemos a juventude, que aprende
depressa, ansiosa por se afirmar, para que
tenha nas mãos a ferramenta o livro, o Ia-
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boratório a oficina, e aprenda a consertar
a televisão sem praticar no receptor de
freguês; usar um trator sem quebrá-Io;
compreender o que leêm, e o que os
outros escrevem; e capazes de aprender
a ganhar a vida sem ter que
necessàriamente recorrer ao emprêgo
público.
Tratemos de ganhar a juventude das
Américas,
juntando-as
enquanto
simultáneamente, na Rússia o seu próprio
progresso tecnológico aumentará a
exigência de liberdade que vive na
consciência da juventude. Um moço que
voa até a lua não pensará por muito
tempo mais que Kruschev é do outro
mundo.
Agora, mais do que nunca, surge a
oportunidade
dos
Estados
Unidos
mostrarem às outras Américas a sua
melhor face, que é para mim a verdade. A
feição honesta de um povo ansioso por
fazer o bem e merecer a estima dos
outros.
Na América Latina, no Brasil, no Rio,
precisamos apenas ganhar tempo e usálo devidamente, êsse tempo que está
ficando alarmantemente curto de modo a
fazer a revolução democrática, pela
educação, a revolução tecnológica, pela
educação, a revolução espiritual pela
educação. Se acreditamos como os
comunistas firmemente crêem, no poder
explosivo das idéias, tratemos de afirmálas.
Se as nossas idéias são as
melhores, temos de fazer delas a nossa
fôrça. Não as guardemos para nós
tratemos de colocá-las a serviço da
juventude. Façamos investimentos no
poder das idéias.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER (Não foi
revisto
pelo orador): – Senhor
Presidente, tenho em mãos um Memorial
que me enviam várias Associações
Sindicais, concernente ás comemorações
de 1º de maio na cidade de Brasília.
Nos festejos da grande data, – por
certo motivo para que vários Senadores
ocupem a tribuna para debater problemas
sociais que a todos nós interessam – a
Comissão
organizadora
das
manifestações operárias naquela data
oferece um temário muito importante da
atualidade brasileira, o qual se propõem
debater no que chamam de Primeiro
Encontro Fraternal Sindical.
Sr. Presidente, a atualidade das
questões que os operários de Brasília
querem ventilar e trazer ao conhecimento
público, em debate amplo, na nova
Capital
do
Brasil,
interessa,
evidentemente, à Nação; daí porque
solicito a transcrição nos Anais desta
Casa o pequeno Memorial que as
entidades signatárias me enviam e que
está vasado nos seguintes têrmos:
AOS TRABALHADORES DE BRASILIA
As entidades representativas das
diversas categorias de trabalhadores de
Brasília, ao ensejo das comemorações de
19 de Maio, data dedicada aos
trabalhadores de todo o mundo, vêm a
público convocar os trabalhadores para o
I Encontro Fraternal Sindical, a realizar-se
nesta Capital, de 28 de abril a 1º de maio,
como parte das manifestações que serão
levadas a efeito mundialmente, pela
passagem da grande data.
O I Encontro Fraternal Sindical dos
trabalhadores de Brasília, debaterá
Importantes problemas de nossa Pátria e
das classes trabalhadoras, empenhadas
em
luta
sem
quartel
para
o
encaminhamento de nosso povo na
senda do progresso e da liberdade:
Os
trabalhadores
de
Brasília,
após 5 anos na construção da ci-
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dade e 2 anos da mudança da Capital,
não viram solucionados os seus mais
prementes problemas, mas, ao contrario,
agravados, principalmente, com as
constantes trocas de administradores. Aí
estão sem solução: a alta permanente do
custo de vida, o problema da terra, a falta
de habitação, de transportes, de
assistência médica, social e educacional
e o grande drama do desemprêgo que a
todos ameaça.
A Comissão Organizadora, composta
dos representantes de entidades que
subscrevem esta convocação, solicita de
tôdas as organizações classistas o mais
caloroso e decidido apoio a esta iniciativa,
marco inicial do congraçamento de
todos os trabalhadores da nova Capital
Federal.
Conclamamos os trabalhadores de
Brasília a se unirem em tôrno de seus
Sindicatos e Associações, numa frente
invencível em defesa de suas mais
legitimas reivindicações, pois, graves são
as nossas responsabilidades neste
momento de intensa luta.
Que esteja permanentemente acesa
em cada trabalhador, a idéia flamejante
da liberdade, do progresso e da conquista
de melhores dias.
ENTIDADES SIGNATÁRIAS
Sindicatos: dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Brasília; dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Brasília;
dos Motoristas Rodoviários de Brasília;
dos Vendedores de Jornais e Revistas de
Brasília. Associações Profissionais: dos
Empregados no Comércio de Brasília; dos
Trabalhadores
nas
Indústrias
de
Alimentação de Brasília; dos Dentistas de
Brasília;
dos
Trabalhadores
em
Restaurantes, Hotéis e Similares de
Brasília;
dos
Assistentes
Saciais.
Associações Civis: dos Servidores da
NOVACAP; dos Servidores Municipais;
dos Servidores da Fundação Educacional
de Brasília, Associações Agrícolas: de
Brasília (AGRIBRAS); de Taguatinga; de
Ribeirão das Lages; do Gama. União
Metropolitana
dos
Estudantes
Secundários de Brasília – U.M.E.S.B.
Sr. Presidente, sem embargo de
estar o Memorial redigido em linguagem
um tanto veemente e imprecisa, com
relação às teses que o Congresso
Nacional pretende defender, êle se
constitui, em verdade, em um grito, um
apêlo, um reclamo de trabalhadores
sindicalizados e associados. E nós,
congressistas, temos o dever de escutálos, de ouvir-lhes os mais sentidos
anseios
e
procurar
as
soluções
adequadas
a
seus
angustiantes
problemas, dentro dos quadros da
Democracia representativa que enforma e
consubstancia o regime político vigorante
na nossa Pátria.
Sr. Presidente, os temas que o
Congresso Nacional pretende defender se
distribuem em Problemas Específicos do
Movimento Sindical, Problemas Sociais
do
Trabalho,
problemas
de
Abastecimento e em Questões Gerais.
Muitas dessas epígrafes já fazem
parte de estudos legislativos em plena
tramitação. E' o caso, por exemplo, do
Salário-Mínimo Profissional, do saláriofamília, do Abono de Natal – o chamado
13º mês, o qual a Câmara dos
Deputados. acaba de aprovar em projeto
que brevemente chegará a esta Casa – e
o decantado Direito de Greve, até hoje
sem solução no Senado da República.
Êste último assunto nos preocupa
porque é matéria constitucional que o
Congresso Nacional temo dever de
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regulamentar, a fim de que o instituto da
greve seja reconhecido como medida
justa e legal a ser adotada pelos
trabalhadores, quando necessário.
Sr. Presidente, o Direito de Greve
tem encontrado, de nossa parte, a maior
dedicação no seu estudo. Ao projeto
tivemos ocasião de oferecer substitutivo,
na Comissão de Legislação Social, da
qual há bem pouco tempo fomos membro,
quando pertencíamos, à legenda do
Partido Trabalhista Brasileiro. Encontra-se
ainda o projeto na referida Comissão,
pendente de solução.
Dirijo desta tribuna, um apelo ao seu
ilustre Presidente, o nobre Senador Lima
Teixeira, aqui presente, no sentido de que
o coloque em pauta o mais breve
possível, porque o assunto sôbre o qual
não nos podemos manifestar em regime,
por exemplo, de urgência-urgentíssima –
como clamam certas entidades sindicais –
mas que requer, ao contrário, meditação
e estudos acurados, a fim de que a
solução ideal seja encontrada.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Tenho
prazer em receber o aparte de Vossa
Excelência.
O SR LIMA TEIXEIRA: – Atendendo
à convocação de V. Ex.ª, informo que o
projeto que regulamenta o Direito de
Greve, com o Substitutivo oferecido por V.
Ex.ª quando já existiam outros, foi
encaminhado ao nobre Senador Venâncio
Igrejas que dele pedira vista. S .Ex.ª já o
devolveu, com o seu parecer, inclusive
com várias emendas à Comissão. Há
pouco solicitava ao Secretário daquele
órgão que o colocasse em pauta, porque
esta seria a oportunidade para a sua
apreciação uma vez que se encontra
presente também o autor das Emendas
oferecidas ao Projeto. Essa a informação
que desejava prestar a V. Ex.ª, avisandoo de que ainda hoje se reunirá a
Comissão, em cuja pauta de trabalhos
pedi se incluísse o aludido Projeto.
O SR. PAULO FENDER: – Muito
obrigado pela informação que me presta
generosamente o nobre Senador Lima
Teixeira. Isto quer dizer que ainda esta
semana teremos na pauta da Comissão
de Legislação Social, para debate, o
Projeto de Lei de Greve. Terei prazer em
comparecer à Comissão na qualidade de
simples Senador, porém autor do
Substitutivo em questão, ao qual estou
informado, serão apresentadas Emendas.
Ali defenderei os pontos de vista a que
me atenho, procurando solução para o
importante assunto.
Acredito que já na semana entrante
voltará êsse Projeto à pauta dos trabalhos
do Plenário. Aliás, os operários ameaçam
até greve dentro em pouco. Acredito que o
Ministério do Trabalho consiguirá obviar
também essa ameaça através do
atendimento dos apelos dos trabalhadores,
como tantas vêzes tem acontecido, mas,
sempre é necessário que esteja o Govêrno
armado dos instrumentos legais pára as
oportunidades que se oferecerem, a fim de
intervir vantajosamente na manutenção do
equilíbrio social, que a todos nós nos
interessa.
Senhor Presidente, teses como
Justiça trabalhista, Fiscalização do trabalho
e Autonomia sindical preocupam os
trabalhadores nos seus temários sôbre
problemas específicos do movimento
sindical. E ainda outras, como as relativas
à execução das obras indispensáveis ao
pleno funcionamento de Brasília, a medidas
para combate ao desemprego; para
solução da crise habitacional, e estudo da
forma de vida nas cidades satélites de
Brasília e, finalmente, da educação e
assistência
social
que,
embora
reconheçamos existam em Brasília com
uma certa eficiência graças à dedicação de
um punhado de Professores, que aqui
trabalham com muito idealismo, e a

instituição como a Legião Brasileira de
Assistência e as Pioneiras Sociais, ainda
deixaram muito a desejar na sua
aplicação.
Quanto
ao
abastecimento,
a
realização da reforma agrária no Distrito
Federal, o combate à carestia e à
especulação, o contrôle de preços,
industrialização em Brasília, e ligações
ferroviária e rodoviária, são assuntos
interessantes.
Com relação à reforma agrária, sou
pessimista quanto a Brasília. As
condições especialíssimas de Brasília
parecem contraditar um pouco...
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muita honra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Sôbre
questão do custo de vida em Brasília ou
em todo o Brasil, o atual Govêrno tem-se
revelado tão deficiente quanto os
Anteriores: nada tem feito. E só conversa
fiada, planos... e a vida continua cara, o
povo continua explorado.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Muito bem.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Faz-se
então necessário que de vez em quando
vozes se levantem no Senado e na
Câmara dos Deputados, e se batam em
favor do povo, principalmente da gente
pobre, de salários diminutos porque essa
está sofrendo nesse e naquele aspecto.
Nada se faz com COAPS e COFAP; tudo
isso nada vale-se.
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª
dá um depoimento trágico porém muito
certo e verdadeiro sôbre a situação de
Brasília, com respeito ao problema da
fome que é uma realidade nas cidades
satélites da Capital. Nós sabemos disso.
Há pouco tempo visitei o chamado Gama
cidade satélite que reúne cêrca de 40 mil
pessoas e onde não há a menor
possibilidade de trabalho. Apenas os
homens – os candangos – tomam os
caminhões, de madrugada, em demanda
dos centros de construção na urbs. Ali,
porém, ficam as mulheres, de braços
cruzadas, e muitas crianças sem escola;
e não se quer onde comprar alimentação;
porque o mercado não perece gêneros
alimentícios a preços accessíveis à bolsa
daquela gente humilde.
Sensibilizado por essa situação,
apresentei ao Senado – e está em
tramitação – projeto que permite reforma
no plano piloto de Brasília com relação ao
chamado setor industrial, localizado em
zona certa da cidade e qual, entendo;
deverá constituir-se de acordo com meu
projeto, num cinturão econômico sôbre
Brasília. Isto é, Brasília deve percutir que
cidades-satélites
instalem
indústrias,
fábricas para oferecer maior mercado de
trabalho, aos humildes que mourejam
nesses grupos populacionais que tanto
preocupam as autoridades municipais
porque a cada dia, crescem mais. E não
há como fornecer lhes alimentos sequer,
quanto mais vestuários e escolas.
São problemas gravíssimos: tragédia
sôbre a qual já ouvimos aqui a palavra do
nobre Senador Pedro Ludovico e para
cuja solução dirijo desta tribuna apêlo
urgente ao Senhor Presidente da
República.
Além dêsse problema, Senhor
Presidente. com relação Brasília. ainda o
temário da futura Conferência propugora
o combate à carestia e à especulação e
ao
controle
de
preços,
pela
industrialização em Brasília, como, referi,
e pela ligação ferroviária e rodoviária de
Brasília.
Relativamente especulação e ao contrôle
de preço, assinalou o ilustre Senador
Pedro Ludovico que e COAP nada, tem feito
em Brasília. Os preços aqui são os mais
altos possível. Não há, o contrôle fiscalizador
das autoridades competentes, e, evi-
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dentemente, a situação não pode
perdurar.
No Senado, não sei onde se encontra,
– mas há, um projeto, se não me engano
de autoria do nobre Senador Alô
Guimarães, que institui limitação rigorosa
aos especuladores através de uma nova
política de preços. Seria o caso de os
trabalhistas desta Casa, bem assim os
homens que se interessam por questões
operários, sob legenda partidária qualquer
que ela seja, atentarem para esse projeto,
dando-lhe a tramitação necessária,
aperfeiçoando-o através das emendas que
convierem, contando que se transforme
numa realidade digna do apreço dos
brasileiros, e menos merecedora de criticas
do que a COFAP – Comissão Fiscalizadora
de Abastecimento e Preços – e respectivas
sucursais estaduais, que nada fazem. Haja
vista o episódio do leite, recentemente
ocorrido no Rio de Janeiro, quando as
pressões, através até de lock-out,
exercidas, sôbre o órgão fiscalizador
acabam triunfando sendo o povo obrigado
a pagar o preço que o produtor desejar
cobrar.
O projeto do nobre Senador Alô
Guimarães talvez trouxesse novas diretrizes
à política de preços, no País, e seria uma
antecipação às discussões que pretende
gravar o mundo trabalhista na Conferência
de 1º de Maio e dias subseqüentes, a
respeito de tão importante problema.
Senhor Presidente ainda o temário
se refere às eleições gerais em Brasília.
Ouvimos, nesta Casa, o judicioso
discurso do ilustre Senador João da
Silveira que demonstrava ser direito
inalienável do povo de Brasília o eleger,
pelo voto, seus representantes nas
Câmaras legislativas.
É um direito constitucional. Não há
como fugir à Constituição Federal. que
estabelece tenha Brasília sete Deputados
federais e três senadores. O Ato Adicional
que reformou a Constituição não alude a
êsse ponto, não reforma nenhum
dispositivo dessa matéria. É justo
portanto, que o Congresso Nacional,
cumprindo disposição do Ato Adicional,
marque a data para as eleições no atual
Distrito Federal.
Estou muito à vontade para
comentar o fato porque existe projeto de
minha autoria, ora nas comissões do
Senado, que regula a matéria, marcando
eleições para Brasília em abril do ano
vindouro.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muita honra.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Como sou, hoje, aqui o representante do
Estado da Guanabara, em que se
transformou o velho Distrito Federal, só
peço a Deus que Brasília não tenha o
mesmo destino do antigo Distrito Federal,
que sofreu com os resultados dessas
eleições.
O SR. PAULO FENDER: – Gostaria
que V. Ex.ª, esclarecendo o aparte com
que acaba de me honrar, dissesse algo a
respeito do seu pessimismo a respeito do
destino do Distrito Federal. Penso que o
destino do Estado da Guanabara é do
mais honroso passado, pois é um Estado
equilibrado cujo Governador, dispondo da
autonomia e da generosidade do Senado
da República, – generosidade patriótica,
bem entendido – vai aos Estados Unidos
e obtém um empréstimo de bilhões de
cruzeiros para fomentar os serviços
daquela unidade da Federação.
Não vejo, portanto, porque Vossa
Excelência encontrasse destino trágico no
Estado da Guanabara, por ter sido;
gloriosamente, a Capital do Brasil.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não
creio seja V. Ex.ª capaz de distorcer meu
pensamento. Acredito no destino do Estado da
Guanabara como, sempre manifestei, e
acredito na pujança do povo carioca, mas o
que é evidente. e ficou na História, foi a
politicagem tremenda que infelicitou o povo cá-
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rioca, exatamente pela maneira como se
fazia a política no velho Distrito Federal,
sob a intervenção dos políticos de todos
os Estados da Federação
O SR. PAULO FENDER: – A
politicagem e a politicalha existem no seio
do povo brasileiro, em qualquer unidade
da Federação.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não
é pessimismo o que digo a V. Excelência;
relembro, apenas uma realidade muito
recente. Como não desejo para Brasília o
que aconteceu no velho Distrito Federal, e
até mesmo almejando a grandeza que
Brasília deve ter como Capital da
República, tens o meu aparte o sentido de
humilde advertência face aos destines do
novo
Distrito
Federal.
Temos
a
experiência do passado. Devemos, leválo em consideração.
O SR. PAULO FENDER: – Agora
consigo compreender o aparte de vossa
Excelência, que não entenda como uma
contradita à necessidade de se dar uma
representação legislativa à Brasília, e sina
como uma advertência. Obrigado a V.
Ex.ª, nobre Senador Venâncio Igrejas.
Sr. Presidente, pretendem ainda os
trabalhadores, nessa conferência a
realizar-se em Brasília, defender a tese
da sindicalização rural. É assunto que tem
preocupado as autoridades do Ministério
do Trabalho, que já estão atuando na
matéria. Penso mesmo ser o primeiro
passo indispensável à reforma agrária, a
sindicalização rural em todo o País,
porque despertará a consciência social
dos trabalhadores do campo para seus
problemas, e sem que esta esteja
despega não é possível fazer caminhar o
problema difícil da reforma agrária; para
atender as diversas peculiaridades
regionais no imenso território nacional.
Por
conseguinte,
e
bastante
auspicioso o temário que teremos de
defender em Brasília nas Comemorações
de 1º de maio. Deixarão essas
comemorações de ser apenas fantazistas,
como têm sido no passado, de ser
apenas regosijantes, para serem mais
objetivas e atuantes, trazendo à luz os
problemas que angustiam a realidade
brasileira para as suas verdadeiras e
justas soluções (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1º Secretário.
Ê lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 134, DE 1962
Nós têrmos do art. 330, letra, "b", do
Regimento Interno, requeremos urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de
1962, que dispõe sôbre os depósitos que
os bancos devem manter no Banco do
Brasil S. A. à ordem da Superintendência
da Moeda e do Crédito.
Sala das Sessões, 25 de abril de
1962. – Afrânio Lages, no exercício da
liderança da UDN. – Mem de Sá.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
requerimento será votado no fim de
Ordem do Dia, na forma do Regimento.
Sôbre a mesa outro requerimento
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e deferido o seguinte.
REQUERIMENTO Nº 134-A, DE 1962
Sr, Presidente:
Nos têrmos do Regimento Interno
venho requerer a V. Ex.ª sejam
solicitadas ao Conselho de Ministros,
através do Ministério da Fazenda, as
seguintes informações:
1º) Qual a Renda Ordinária
arrecadada em 1961, proveniente de fôro,
taxa de ocupação e laudêmio sôbre
terrenos de marinha e seus acrescidos,
no Estado da Guanabara, de acordo com
a Contadoria Geral da República?

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
2º) Quantos aforamentos de terrenos
de marinha foram concedidos pelo S.P.U.
no decorrer de 1961?
3º)
Quantos
terrenos
vêm
produzindo renda nas rubricas, fôro e taxa
de ocupação?
4º) Quantos terrenos isentos no
regime de ocupação e o montante da
arrecadação? (renda ordinária) em 1961.
Sala das Sessões, 25 de abril de
1962. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa a redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 128, de 1959.
Acha-se em regime de urgência a
proposição a que se refere a redação
final, devendo esta ser submetida,
imediatamente, à aprovação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar usar da, palavra, encerrarei a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada. A matéria vai á
Câmara
dos
Deputados.
Para
acompanhar, naquela Casa, o estudo das
emendas do Senado, designo o Sr.
Senador Ary Vianna,
É a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
128 de 1959 (nº 3.399, de 1957, na Casa
de origem).
Relator: Lourival Fontes,
A Comissão apresenta a redação
final das emendas do Senado (fls.
anexas), ao Projeto de Lei da Câmara nº
128, de 1959, (nº 3.399, de 1957, na casa
de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de
Cr$. 3.000,000,00 (três milhões de
cruzeiros) em favor do Hospital Espírita
André Luiz, de Belo Horizonte.
Sala das Comissões, 29 de março de
1962: – Sérgio Marinho, Presidente. –
Lourival Fontes, Relator. – Ruy Carneiro.
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
128, de 1959 (nº 3.399, de 1957, na Casa
de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
3.000.000,00 em favor do Hospital
Espírita André Luís, de Belo Horizonte.
EMENDA Nº 1
(de redação)
A ementa.
Dê-se à ementa do Projeto a
seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 6.000.000,00 (seis
milhões de cruzeiros). destinado a auxiliar
conclusão e aparelhamento do Hospital
Espírita André, Luiz; com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais e do
Hospital Monte Alegre, com sede em
Monte Alegre, Estado do Pará".

dispensa de publicação para a imediata
discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1961,
Que considera de utilidade pública a
conferência de São Sebastião de Alto
Guandu.
Sala das Sessões, 25 de abril de
1962. – Del Caro.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo
com o voto do Plenário, passa-se à
imediata discussão e votação da matéria.
Em discussão a redação final de
Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1961.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados.
Está aprovada. A matéria vai A
Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 52, de 1961.
Relator: Rui Carneiro.
A Comissão apresenta redação final
(fl. anexa) do Projeto de Lei do Senado nº
52, de 1961 que considera de utilidade
pública a Conferência de São Sebastião
do Alto Guandu da Sociedade de São
Vicente de Paulo.
Sala das Comissões, 4 de abril de
1962. – Lourival Fontes, presidente. –
Ruy Carneiro, Relator. Venâncio Igrejas.
Redação final do Projeto de Lei do
Senado, nº 52, de 1961, que considera de
utilidade pública a Conferência São
Sebastião do Alto Guandu a Sociedade
de São Vicente de Paulo com sede em
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
que considera de utilidade pública a
"Conferência de São Vicente de Paulo de
São Sebastião do Alto Guandu" entidade
civil de objetivos filantrópicos, com
personalidade jurídica, sediada no,
município de Afonso Cláudio, Estado do
Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º É considerada de utilidade
pública a Conferência de São Vicente de
Paula de São Sebastião do Alto Guandu,
entidade civil de objetivos filantrópicas,
com personalidade jurídica, sediada no
município de Afonso Cláudio, Estado do
Espírito Santo:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Para
acompanhar a tramitação da matéria
naquela, Casa, designo o Sr. Senador
Ruy Carneiro.
O Sr. 1º Secretário procederá à
leitura de Oficio sôbre a mesa.
É lido o seguinte:
ARMAS DA REPUBLICA

EMENDA Nº 2.

Senado Federal

(de Plenário)

Em 25 de abril de 1962.
Senhor Presidente:
Tendo tomado conhecimento da
comunicação, feita ao Senado na sessão
de 11 do corrente. pelo Sr. Senador Paulo
Fender, de que o Sr. Senado; Caiado de
Castro se acha impossibilitado de
continuar a participar dos trabalhos da
Comissão Mista de Estudo do Projeto do
Código Brasileiro de Telecomunicações,
venho solicitar se digne Vossa Excelência
de designar-lhe substituto, na forma do
disposto no art. 77 do Regimento Interno
do Senado.
Atenciosas saudações. – Sergio
Marinho.

Acrescente-se mais um artigo com a
seguinte redação:
"Art. É concedido igual auxílio ao
Hospital Monte Alegre, com sede em
Monte Alegre, Estado do Pará, para sua
conclusão e aparelhamento",
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado, o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 135, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 211, letra "p"
e 315 do Regimento Interno, requeiro
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O SR. PRESIDENTE: – Em
atendimento ao ofício que acaba de ser
lido, designo o nobre Senador Nogueira
da Gama para substituir o eminente
Senador Caiado de Castro na Comissão
Mista que estuda o Projeto de Código
Brasileiro de Telecomunicações.
O SR. PRESIDENTE: O Sr. Senador
Afrânio
Lages
enviou
à
mesa
requerimento de informações que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
É Iido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 136, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeremos,
nos
têrmos
do
Regimento em vigor, sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da
Agricultura, as seguintes informações:
a) Se a Divisão de Caça e Pesca do
Ministério
da
Agricultura
possui
representação no Estado de Alagoas e,
em caso negativo, quais os motivos que
têm impedido tal designação;
b) já se acham concluídas os
Entrepostos de Pesca de Maceió e
Penedo, em Alagoas, e se já foi fixada
data para o funcionamento dos mesmos;
c) se a Caixa de Crédito da Pesca
tem feito financiamentos aos pescadores
alagoanos e, em caso afirmativo, o
número e valor global dos mesmos;
d) se foi solicitada a abertura de
crédito especial ao Congresso Nacional
para o pagamento da gratificação mensal
às
professoras
de
54
escolas
pertencentes às Colônias de Pescadores
existentes no Estado de Alagoas;
e) se pretende a Divisão de Caça e
Pesca restabelecer, ainda no corrente
exercício,
a
verba
destinada
ao
fornecimento de medicamentos aos
ambulatórios destinados ao atendimento
dos pescadores alagoanos;
f) se êsse Ministério já remeteu aos
órgãos competentes, para a devida
apreciação, o enquadramento do pessoal
que presta serviços aos ambulatórios dos
pescadores, sediados em território
alagoano, nos têrmos das leis ns. 3.780 e
3.967. respectivamente, de 12 de julho de
1960 e 5 de outubro de 1961.
Sala das Sessões, em 25 de abril de
1962. – Afrânio Lages.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961
(nº 93, de 1959, na Casa de Origem) que
cria Juntas de Conciliação e Julgamento
na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá
outras previdências – em regime de
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c,
do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado
na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES
da Comissão de Constituição e
Justiça (nº 57, de 1962), favorável; da
Comissão de Legislação Social (nº 58, de
1962), favorável;
da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27
de março) pela audiência do Tribunal
Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com
emendas que oferece, sob números 1 a 3.
– CSPC;
da Comissão de finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27
de março), pela impossibilidade de se
pronunciar a Comissão antes da
diligência solicitada pela Comissão de
Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31
de Março), favorável ao projeto e às
emendas.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
o Projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovado.
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Passa-se à votação das emendas, em
número de três, de autoria da Comissão de
Serviço Público Civil, com pareceres
favoráveis das demais Comissões.
Em votação a Emenda nº 1.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovada.
Em votação a Emenda nº 2.
Os Srs. Senadores que a aprovam
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queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovada.
Em votação a Emenda nº 3.
Os Srs. Senadores que a
aprovam
queiram
permanecer
sentados (Pausa)
Está aprovada.
A matéria vai a Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 1961
(Nº 93-C-159, NA CÂMARA)
CRIA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO NA 6ª. REGIÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criadas na 6ª Região da Justiça do Trabalho 8 (oito) Juntas de
Conciliação e Julgamento, sendo a 4ª e a 5ª com sede em Recife, única em Jaboatão,
única em Goiânia, única em Nazaré da Mata, única em Escola única em Caruaru,
tôdas no Estado de Pernambuco.
Art. 2º Fica estendida a jurisdição das seguintes Juntas de Conciliação e
Julgamento, da 6ª Região:
a) das sediadas em Recife, aos municipios de Olinda e São Lourenço da Mata;
b) da sediada em Paulista ao municipio de Igaraçu;
c) da sediada em Jaboatão, aos municipios de Moreno, Vitória de Santo Antão,
Gravatá e Gloria de Goiatá;
d) da sediada em Goiânia, ao município de Tambê;
e) da sediada em Nazaré da Mata, aos municípios de Páu d'Alho, Carpina,
Aliança, Timbaúba, Vicência, Macaparaná, São Vicente Ferrer, Limoeiro, Bom Jardim,
João Alfredo e Orobo;
f) da sediada em Escada aos municípios de Ribeirão Cortês, Rio Formoso,
Barreiros, Amaral, Cabo Ipojuca e Serinhaem;
g) da sediada em Caruaru, aos municípios de São Caetano, Bezerros, Benito,
Vertentes e Santa Cruz do Capíberibe;
h) da sediada em Palmares, aos municípios de Gameleira, Joaquim Nabuco,
Água Preta, Catende, Maraial, Canhotinho e Quipapá;
i) da sediada em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, aos municípios de CearáMirim e Macaíba; e
j) da sediada em Campina Grande, Estado da Paraíba, aos municípios de Ingá,
Esperança, Pocinhos, Alagoa Nova e Areia.
Art. 3º São criadas na 8º Região da Justiça do Trabalho 5 (cinco) Juntas de
Conciliação e Julgamento, sendo a 3ª com sede em Belém, única em Capanema única
em Santarém, a 2ª em Manaus e única em Parintins,as três primeiras no Estado do
Pará eas duas últimas no Estado do Amazonas.
Art. 4º Fica assim estendida a jurisdição das seguintes Juntas de Conciliação e
Julgamento da 8ª Região:
a) da 3ª sediadas em Belém, às comarcas de Soure e de Breves;
b) da sediada em Capanema, às comarcas de Bragança, Nova Timboteua,
Igarapé Açu, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Salinópolis, Curuça e Maracanã;
c) da sediada em Santarém, às comarcas de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e
Oriximiná, bem assim aos municípios de Itaituba, Quiximirá;
d) da sediada em Parintins, aos municípios de Itacoatiara, Maués, Barreirinha,
Urucará, Silves, Itapiranga, Urucurituba e Antazes.
Art. 5º E' criada na 2ª Região da Justiça do Trabalho uma Junta de Conciliação e
Julgamento sediada em Limeira, Estado de São Paulo.
Art. 6º E' criada na 4ª Região da Justiça do Trabalho uma Junta de Conciliação e
Julgamento sediada em Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Art. 7º Ficam criados, para serem providos na forma do disposto no Decreto-lei nº
9.797, de 9 de setembro de 1948, os seguintes cargos:
a) 8 (oito) de Juiz do Trabalho Presidente de Junta na 6ª Região da Justiça do Trabalho;
b) 2 (dois) de Juiz do Trabalho Substituto na 6ª Região, lotados na respectiva sede;
c) 6 (seis) de Suplentes de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, distribuidos
entre as seis Juntas criadas por esta lei, fora da sede na 6ª Região:
d) 16 (dezesseis) funções de Vogal, sendo 8 (oito) representantes dos empregados e 8
(oito) representantes dos empregadores para atender ás Juntas criada no art 1º desta lei;
e) 5 (cinco) de Juiz do Trabalho Presidente de Junta na 8ª Região da Justiça do
Trabalho, para lotação nas Juntas ora criadas;
f) 5 (cinco) de Suplente de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, distribuidos
entre as cinco Juntas criadas por esta lei na 8ª Região;
g) 10 (dez) funções de Vogal, sendo 5 (cinco) para representação dos empregados e 5
cinco para a dos empregadores para loltações nas Juntas ora criadas na 8ª Região.
h) 1 (um) Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) Suplente de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta e 2 (dois) Vogais, sendo 1 (um) para representação dos
empregados e o ouro para representação dos empregadores, na 2ª Região da Justiça
do Trabalho, para lotação na Junta de Limeira, Estado de São Paulo; e
i) 1 (um) Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) Suplente de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta e 2 (dois) Vogais, sendo 1 (um) para representação dos
empregados e o outro para representação dos empregadores, na 4ª Região da Justiça
do Trabalho, para lotação na Junta de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
§ 1º Haverá um suplente para casa Vogal.
§ 2º Os vencimentos e as gratificações dos cargos e funções de que trata esta lei
serão fixados na forma do que dispõem as Leis ns. 3.414, de 20 de junho de 1958, e
3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 8º Os Tribunais Regionais do Trabalho da 7ª e 8ª Regiões, com
sede respectivamente, em Fortaleza e Belém, ficam elevados á 1ª catego-
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ria mantido inalterado, todavia o número de juízes que oa compõem
atualmente.
Art. 9º Ficam extintas as atuais funções de Suplente de Juiz do Trabalho,
Presidente das Juntas de Conciliação e Julgamento, com sede em Recife,
assegurando-se aos respectivos ocupantes estáveis da Região prefencia para a
nomeação para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, desde que aprovados em
concurso, dispensado o limite de idade previsto no § 3º do art 654 da Consolidação
das Leis do Trabalho, com a redação que lhe deu o Decreto-lei nº 9.797, de 9 de
setembro de 1948.
Art. 10. Os mandatos dos Vogais das Juntas ora criadas
terminarão simultâneamente com os das Juntas em funcionamento na Região
respectiva.
Art. 11. Ficam criados no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da 6ª Região
e 8ª Região, para lotação das Juntas de Conciliação e Julgamento criadas por lesta lei,
os cargos constantes das Tabelas anexas.
Art. 12. Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª, 4ª, 6ª, e 8ª
Regiões promoverão a instalação das Juntas ora criadas, bem como as outras
medidas decorrentes desta lei.
Art. 13. E' o Poder Execultivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça
do Trabalho, o crédito especial até o limite de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros), sendo até Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) ao
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região da Justiça do Trabalho, e até Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) ao Tribunal Regional do Trabalho da
8ª Região, para atender às despesas decorrentes da execução desta lei no
corrente exercício.
Art. 14. A presente lei entrára em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
TABELA A
6ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Cargos Isolados de Provimento Efetivo
Números
de
Cargos

CARGOS

Padrões

2

Chefe de Secretária das 4ª e 5ª JCJ do Recife ....................

M

6

Chefe de Secretária das JCJ D de Goiânia, Nazaré da
Mata, Escada, Palmares, Jaboatão e de Caruaru ...............

K

2

Oficial de Justiça das 4ª e 5ª JCJ do Recife ........................

H

6

Oficial de Justiça das JCJ de Goiânia, Nazaré da Mata,
Escada, Palmares, Jaboatão e de Caruaru .........................

G

Cargos de Carreira
Número
de
Cargos

CARGOS

Padrões

10

Oficial Judiciário, sendo 4 para as 4ª e 5ª JCJ do Recife e
6 para as mais JCJ ora criadas ............................................

H

12

Auxiliar Judiciário, sendo 6 para as 4ª e 5ª JCJ de Recife e
6 para as mais JCJ ora criadas ............................................

F

10

Servente, sendo 4 para as 4ª e 5ª JCJ do Recife e 6 para
as mais JCJ ora criadas .......................................................

C

TABELA B
8ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Cargos isolados de Provimento Efetivo
Números
de
Cargos

CARGOS

3

Chefe de Secretaria...............................................................

K

3

Oficial de Justiça....................................................................

G

Padrões
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Cargos de Carreira

Números
de
Cargos
4

4
4

CARGOS

Oficial Judiciário, sendo 2 para a 3ª JCJ de
Belém e 2 para as JCJ de Capanema e
Santarém ........................................................
Auxiliar Judiciário, sendo 2 para a 3ª JCJ de
Belém e 2 para as de Capanema e Santarém
Servente, sendo 2 para a 3ª JCJ de Belém e
2 para as de Capanema e Santarém ..............
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Cargos de Carreira

Padrões

Números
de
Cargos
4

H
4
F
C

4

CARGOS

Oficial Judiciário, sendo 2 para a 3ª JCJ de
Belém e 2 para as JCJ de Capanema e
Santarém .......................................................
Auxiliar Judiciário, sendo 2 para a 3ª JCJ de
Belém e 2 para as JCJ de Capanema e
Santarém ........................................................
Servente sendo 2 para a 3ª JCJ de Belém e 2
para as JCJ de Capanema e Santarém .........

Padrões

PJ-7

PJ-9
PJ-13

EMENDA Nº 1-CSPC
TABELA C
Substituam-se as tabelas A e B a que se refere o artigo 11 do
projeto, pelas seguintes:

2ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TABELA A

Cargos isolados de Provimento Efetivo

6ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Cargos Isolados de Provimento Efetivo
Números
de
Cargos
2
6

2
6

CARGOS

Chefe de Secretária das 4ª e 5ª JCJ do
Recife ..............................................................
Chefe de Secretária das JCJ de Goiânia,
Nazaré, da Mata, Escada, Palmares,
Jaboatão e de Caruaru ...................................
Oficial de Justiça das 4ª e 5ª JCJ do Recife ...
Oficial de Justiça das JCJ de Goiânia, Nazaré
da Mata, Escada, Palmares, Jaboatão e de
Caruaru ..........................................................

Padrões

Números
de
Cargos

CARGOS

Padrões

1
1

Chefe de Secretaria da JCJ de Limeira ..........
Oficial de Justiça da JCJ de Limeira ..............

PJ-2
PJ-9

Cargos de Carreira
PJ-1

PJ-2
PJ-8

PJ-9

Números
de
Cargos

CARGOS

Padrões

1
1
1

Oficial Judiciário para a JCJ de Limeira ........
Auxiliar Judiciário para a JCJ de Limeira ......
Servente para a JCJ de Limeira ....................

PJ-7
PJ-9
PJ-13

TABELA D

Cargos de Carreira
Números
de
Cargos
10
12
10

4ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
CARGOS

Padrões
Cargos isolados de Provimento Efetivo

Oficial Judiciário, sendo 4 para as 4ª e 5ª JCJ
do Recife e 5 para as mais JCJ ora criadas ....
Auxiliar Judiciário, sendo 6 para as 4ª e 3ª JCJ
do Recife e 6 para as mais JCJ ora criadas ......
Servente, sendo 4 para as 4ª e 5ª JCJ do
Recife e 6 para as mais JCJ ora criadas .........

PJ-7

Números
de
Cargos

CARGOS

Padrões

1
1

Chefe de Secretária da JCJ de Itajaí .............
Oficial de Justiça da JCJ de Itajaí .................

PJ-2
PJ-9

PJ-9
PJ-13

TABELA B

Cargos de Carreira

8ª REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Cargos isolados de Provimento Efetivo
Números
de
Cargos
2
3
2
3

CARGOS

Chefe de Secretária das 2ª e 3ª JCJ de
Manaus e Belém .............................................
Chefe de Secretária das JCJ de Parintins,
Capaneiras e Santarém ..................................
Oficial de Justiça das 2ª e 3ª JCJ de Manaus
e Belém ...........................................................
Oficial de Justiça das JCJ de Parintins
Capanema e a Santarém ................................

Padrões

PJ-1
PJ-2
PJ-8
PJ-9

Números
de
Cargos

CARGOS

Padrões

1
1
1

Oficial Judiciário para a JCJ de Itajaí .............
Auxiliar Judiciário para a JCJ de Itajaí ...........
Servente para a JCJ de Itajaí .........................

PJ-7
PJ-9
PJ-13

EMENDA Nº 2 – C.S.P.C.
Dê-se ao parágrafo 2º do artigo 7º a seguinte redação:
”Artigo 7
Parágrafo 2º – Os vencimentos e a gratificações dos cargos e
funções do que trata êste artigo são regulados pela Lei número 3.414
de 20 de junho de 1958".
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Votação, em discussão suplementar
(Regimento, art. 275-A), do Substitutivo, do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara número 93,
de (1957, nº 399-D, de 1955, na Casa de
Origem) que regula o exercício do Magistério da
Marinha, tendo Pareceres (ns. 68, de 1962) – da
Comissão de Redação, oferecendo a redação do
vencido e dependendo de pronunciamento das
Comissões de Constituição e Justiça; de
Educação e Cultura; de Legislação Social e
Finanças; sôbre as emendas de Plenário.
O SR. PRESIDENTE: Solicito o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
as Emendas de Plenário.
O SR. AFRÂNIO LAGES (lê o seguinte
parecer): – Recebendo, em discussão
suplementar, emendas em plenário, retorna a
esta Comissão, na forma do vencido, o
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1957 (nº
399-D de 1955, na Casa de Origem), que
regula o exercício do magistério da Marinha.
II – As emendas, em número de treze,
dispõem, em resumo, o seguinte:
EMENDA Nº 1
Nos artigos 2º e 9º, onde está "Diretoria
do Pessoal, através do Departamento de
Instrução", manda ler: "Diretoria do Pessoal,
através do seu Departamento de Instrução".
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EMENDA Nº 8
Modifica o artigo 19, restabelecendo o
direito do oficial de, quando nomeado professor
efetivo, ser transferido para a reserva no posto
imediatamente superior ao que tiver na ativa.
EMENDA Nº 9
Acrescenta no fim do artigo 21, de cogita
da classificação do professor efetivo civil, os
seguinte: "...cabendo-lhe os direitos e deveres
estipulados no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, observado o disposto no
artigo 28 desta lei" e substitui, no artigo 24 – que
cuida de vantagens – a expressão – "o professor
efetivo" por "O oficial professor efetivo".
Procura, a emenda, corrigir omissão do
Substitutivo,
que
se
esqueceu
dos
professôres civis, no que concerne a
vencimentos, direitos e deveres.
EMENDA Nº 10
Acrescenta um parágrafo ao artigo 34,
com o fito de definir as possibilidades de
aproveitamento
dos
professôres
em
disponibilidade em estabelecimentos diversos
daqueles a cujo efetivo pertenciam,
preenchendo, assim, uma lacuna do artigo 34
do vencido, que cuida, apenas, do seu
aproveitamento no próprio estabelecimento.

EMENDA Nº2
EMENDA Nº 11
Dá nova redação ao parágrafo único do
artigo 6º, no sentido de restaurar a idéia inicial
contida no Substitutivo aprovado pelas
Comissões, que era a de ligar a fixação do
número de professores ao efetivo das turmas.
EMENDA Nº 3
Dá nova redação ao artigo 7º, que trata
da distribuição dos professores pelas
disciplinas dos cursos de ensino médio e
superior. Basca, a emenda, dispor a
distribuição das disciplinas, ministradas nos
diversos estabelecimento da Marinha, em
conformidade com o esquema consagrado.
EMENDA Nº 4
Acrescenta, no fim do artigo 8º, a expressão
da "Marinha", procurando deixar bem claro que a
repartição através da qual será ouvida a Diretoria
do Pessoal, é a Secretária Geral da Marinha.
EMENDA Nº 5
Modifica a redação da alínea "d" do artigo 11,
excluindo a obrigação do candidato a professor de
fazer defesa pública de monografia, pois isto lhe
asseguraria, se aprovado e classificado, o título de
"catedrático", o que foge ao espírito do Substitutivo.
EMENDA Nº 6
Suprime a alínea "f" do artigo 12, que
exige do professor em comissão atestado de
idoneidade moral, passado pela polícia ou
autoridade judiciária, com firma reconhecida.
Lembra o autor da Emenda que, de
conformidade com o parágrafo único do artigo
4º e com a alínea "a" do próprio artigo 12, os
professores em comissão são Oficiais da
Marinha de Guerra, sendo impertinente exigir,
dos mesmos, prova de idoneidade moral
perante a própria corporação a que pertencem.

Acrescenta, entre os artigos 36 e 37,
dando aos demais a numeração conveniente,
um artigo cujo objetivo é evitar sejam
admitidos, para o ensino dos estabelecimentos
de grau superior e médio, professôres em
número superior ao necessário.
EMENDA Nº 12
Corrige, no artigo 36, as expressões
"extranumerários-mensalistas das tabelas
únicas" e "sua designação, nas citadas
tabelas únicas", respectivamente, por "do
Quadro do Pessoal" e "seu aproveitamento",
ajustando, dêsse modo, o dispositivo dentro
das expressões consagradas – atualmente,
no Serviço Público Federal.
EMENDA Nº 13
Acrescenta, no Capítulo V, das Disposições
Transitórias, um artigo dispondo sôbre a extensão
a professores civis, em exercício no Magistério da
Marinha, nas condições nêle presvistas, os direitos,
regalias e vantagens do artigo 35.
A Emenda visa, sòmente, a restabelecer a
Emenda nº 30, de plenário que mereceu
aprovação unânime das comissões técnicas
desta Casa, e que foi considerada prejudicada,
quando da votação, em virtude do equívoco
manifesto da redação da Emenda número 39.
III – Como se verifica, das modificações
propostas ao vencido, tôdas elas visam a
melhorar o projeto e dizem respeito, na maioria,
á substância do mesmo, se bem que, ás vêzes,
burquem corrigir simples falhas de redação.
Seja como fôr, as treze emendas
oferecidas em plenário em nada afetam a
constitucionalidade e juridicidade do projeto, e,
assim sendo, opinamos por sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º
Secretário irá proceder à leitura do parecer
da Comissão de Educação e Cultura.
E’ lido o seguinte:

EMENDA Nº 7
PARECER Nº 78, DE 1962
Altera a redação do artigo 15, que dispõe
sôbre reforma e disponibilidade do professor
efetivo, incluindo, depois de "Lei de Inatividade
dos Militares", a expressão "ou no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União",e depois
de "reformado", a expressão – "ou aposentado".
Observa-se na justificação da Emenda,
com razão, que na Marinha também existem
professôres civis, cuja situação, na espécie,
foi omitida pelo Substitutivo.

Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre
as emendas ao Projeto de lei da Câmara nº 93, de
1957 (nº 399-B-55, na Câmara dos Deputados,
que regula o exercício do Magistério Superior da
Marinha. (Em discussão suplementar).
Relator: Senador Jarbas Maranhão
Volta a esta Comissão o presente
projeto de lei que regula o exercício

do magistério da Marinha, a fim de apreciar
as 13 emendas oferecidas em discussão
suplementar, na forma do Regimento
Interno.
A redação final do vencido acolhem
varias emendas dêste órgão técnico ao
Substitutivo da Comissão de Segurança
Nacional.
Com objetivo, porém de manter mais
estruturada a unidade do Substitutivo, foram
apresentadas mais 13 emendas, sôbre as
quais deve agora esta Comissão emitir
parecer.
A emenda nº 1 aos arts. 2º e 9º do
vencido, tem a finalidade de corrigir
impropriedade na signa de órgão incumbido
da instrução da Marinha Brasileira.
A emenda nº 2 ao parágrafo único do
art. 6º visa a fixar o efetivo – base das turmas
e não o número máximo dêsse efetivo, como
consta da redação do vencido.
A emenda encontra apoio nas boas
normas da pedagogia.
A emenda nº 3 objetiva modificar o art.
7º que, resultou de emenda da Comissão de
Constituição e Justiça.
A alteração introduzida por êste órgão
técnico, a Comissão de Educação teve
oportunidade de oferecer subemenda que
conincidia, "mutates muntandís", com a
emenda ora em exame.
De fato, não nos parece aconselhavel
a manuntenção do texto constante da
redação
final
do
vencido
por
excessivamente rígida e sim que se fixa o
número de professôres efetivos do ensino
Superior e Médio da Marinha mediante
Decreto, atendendo-se ao número de
disciplinas que constituem os currículos de
casa estabelecimento.
A emenda nº 4 manda acrescentar "in
fine" ao art. 8º a expressão: "da Marinha".
Tem, pois, por objetivo definir mais
explícitamente o órgão através do qual
deverá ser ouvida a Diretoria do Pessoal,
quando se tratar de fixar o número de
professôres
contratados
para
o
estabelecimentos de grau elementar.
A emenda nº 5 objetiva modificar a
línea d do art. 11 da redação final do
vencido, na parte referente ás disposições
que devem regular o concurso de provas e
títulos para professôres efetivo da
Marinha.
A emenda suprime a exigência da
defesa pública de monografia, de vez
que esta se destina a assegurar ao
candidato
aprovado,
o
título
de
catedrático, e que foge aos desígnios do
projeto, que trata, no citado art. 11, do
professor efetivo.
A emenda nº 6 manda suprimir a alínea
f do art. 12 do vencido, por conversar
exigência exorbitante e impertinente.
Na verdade, por imperativo legal, os
professôres em comissão devem ser
Oficiais da Marinha de Guerra, não se
justificando,
portanto,
que
para
o
provimento daquêle cargo, se imponha a
condição de provar a idoneidade moral
perante a própria corporação a que
pertencem.
A emenda nº 7 ao art. 15 (caput), inclui,
no texto do vencido, as expressões:... "ou no
Estatuto dos Funcionários Civis da União" ...e
substitui "in fine" as expressões:" ...em
disponibilidade na reserva ou reformado,
pelas: "em disponibilidade, reformado ou
aposestado".
Apoia-se a emenda no fato de os
professôres efetivos da Marinha puderem ser
indistintamente civis ou militares.
Ora, como se infere do texto da
redação final do vencido, os professôres
civis estariam sujeitos apenas ás
disposições da Lei de Inatividade dos
Militares.
A emenda nº 8 ao art. 19 do vencido
determina que o oficial, quando nomeado
professor efetivo, será transferido para
a
reserva
remunerada
no
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pôsto imediatamente superior ao que tiver na
ativa...
Cogita a emenda de restaurar
disposição do Substitutivo o que a
Comissão de Constituição e Justiça
mandou suprimir.
A Comissão de Educação e Cultura
ao apreciar a matéria, era seu primitivo
parecer, ponderou que a medida
proposta pela Comissão de Justiça
"provocará incontestável desistímulo aos
oficiais que exerçam o masgistério da
Marinha". Releva acrescentar que a lei
em vigor na Marinha já assegura o
benefício
que
a emenda
procura
restabelecer.
EMENDA Nº 9 AO ART. 21.
Art. 21. do vencido determina apenas
que o professor efetivo, quando civil, será
classificado como a lei específica determinar,
de conformidade com nível correspondente
do Serviço Público Federal.
Não cogitou, como se vê, de atribuir
áquêles professôres os direitos e deveres
que o Estatuto dos Funcionários civis da
União confere aos servidores por êle
regidos.
A emenda nº 10 propõe o acréscimo de
um parágrafo ao art. 34 do vencido,
estabelendo que o aproveitamento do
professor
em
disponibilidade
em
estabelecimento outro que aquêle a cujo
efetivo pertencia, só poderá ser determinado
mediante assentimento do interessado e
desde que consulte aos interêsses do ensino.
A emenda aditiva é de evidente
conveniência, de vez de que visa a definir as
possibilidades
do aproveitamento dos
professôres
em
disponibilidade
nos
estabelecimentos diversos daqueles a cujo
efetivo perteciam, bem como a conformar o
dispositivo do projeto ao fato de os
professôres em disponibilidade poderem ser
também civis, os quais são aposentados e
não reformados.
A emenda nº 11 manda acrescentar,
um artigo entre os de n os 36 e 37 do
vencido, com a finalidade de evitar que
sejam admitidos professôres em número
superior ao necessário para o ensino dos
estabelecimentos de grau superior e
médio.
A emenda nº 12 propõe a correção das
expressões "extranumerários mensalistas
das tabelas únicas" e "sua designação, nas
citadas tabelas únicas", respectivamente, por
"do
Quadro
do
Pessoal"
e
"seu
enquadramento".
A emenda, como fácilmente se
depreende, visa a adaptar as expressões do
texto do vencido á nomenclatura consagrada
nas Leis que dispõem sôbre o Serviço
Público Federal.
A emenda nº 13 restabelece emenda de
Plenário,
aprovada
unânimente
pelas
comissões técnicas e que por equívoco foi
considerada prejudicada em virtude da
redação da emenda nº 39.
Tem a emenda o mérito e a
conveniência de definir os direitos dos
professôres habilitados e que estejam
vinculados ao Magistério da Marinha por
têrmo de compromisso lavrado com os
Comandos de Distritos Navais, Escolas de
Aprendizes Marinheiros, Arsenais e Centros
de Instrução.
Em face do exposto e tendo em vista a
oportunidade e a conveniência das medidas
consubstanciadas
nas
emendas
ora
apreciadas, a Comissão de Educação e
Cultura é de parecer que elas devem ser
aprovadas.
Sala das Comissões, em 25 abril de
1962. – Menezes Pimentel, Presidente. –
Jarbas Maranhão, Relator. – Arlindo
Rodrigues. – Benedicto Calazans.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º
Secretário vai proceder á leitura do Parecer
da Comissão de Segurança Nacional.
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E’ lido o seguinte:
PARECER Nº 79, DE 1962
Da
Comissão
de
Segurança
Nacional, sôbre emendas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 93, de 1957 número
399-D-55, na Câmara, em discussão
suplementar), que regula o exercício do
magistério da Marinha.
Relator: Senador Arlindo Rodrigues.
1. O presente projeto de lei retornou
ao exame desta Comissão a fim de serem
apreciadas as emendas de ns 1 a 13,
oferecidas por ocasião de sua discussão
suplementar.
2. A emenda nº 1 visa a corrigir um
êrro técnico ocorrido no art. 2º, e no art.
9º, determinando que se diga "Diretoria
do Pessoal, através do seu Departamento
de Instrução" – o que deixa evidente
tratar-se do Departamento de Instrução
da Diretoria do Pessoal.
3. A emenda nº 2 (ao parágrafo
único do art. 6º) procura não fixar o
número máximo de alunos nas turmas,
determinando, tão-sòmente, que o
efetivo-base seja de quarenta alunos. A
contrario sensu, invadir-se-ia matéria que
pertence ao domínio da pedagogia e que
não deve constar do texto da lei.
4. A emenda nº 3 (ao art. 7º) visa
a fixar o número de professôres
efetivos, não pela quantidade de
matérias, mas, de acordo com as
disciplínas teóricas existentes, que
constituem os currículos de casa
estabelecimento, atravês do decreto do
Poder Execultivo. A emenda atende, de
maneira mais eficiente, aos objetivos
do projeto.
5. A emenda nº 4 objetiva a corrigir
uma falha técnica, acrescentando
ilegível ao art. 8º, in fine, a palavra "a
Marinha", o que definirá que a repartição
através da qual será ouvida a Diretoria do
Pessoal é “Secretaria Geral da Marinha".
6. A emenda nº 5 (ao art. 11, alínea
d) exclui, das provas a que estão sujeitos
os professôres para ingresso no
magistério da Marinha, a defesa pública
de monografia – o que asseguraria ao
candidato aprovado e classificado o título
de "catedrático", fugindo ao espírito do
substitutivo. De acôrdo com a justificação
da emenda a supressão da defesa de
tese implicará em se conferir maior valor,
á eficiência na
transmissão dos
conhecimentos.
7. A emenda nº 6 suprime a alínea
f do art. 12, que exige ter o professor
em comissão, designado pelo Ministro
da
Marinha,
idoneidade
moral
comprovada por certidão ou atestado
fornecido por autoridade policial ou
judiciária. Pelo parágrafo único do art.
4º verifica-se que todos os professôres
em comissão "serão oficiais da Marinha
do Brasil". A emenda entende ser
impertinente tal exigência por tratar-se
de oficiais que, para o exercício de
suas funções, já possuem a idoneidade
moral requerida.
8. A emenda nº 7 dá nova redação
ao art. 15, caput, determinando a inclusão
no seu texto das expressões: “Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União"
e "aposentados". O art. 15 do substitutivo
referia-se,
exclusivamente,
ao
afastamento dos professôres efetivos,
observado o disposto "na Lei de
Inatividade dos Militares" e, ainda, em
"reserva ou reforma". Ora, como do
magistério da marinha poderão fazer
parte tantos os militares como os civis,
afigura-se-nos
justa
a
inclusão
pretendida.
9. A emenda nº 8 dá nova redação ao
art. 19, incluindo em seu texto as palavras
"no pôsto imediatamente superior ao que
tiver na ativa". Desta forma, o oficial, quando
nomeado professor efetivo será transferido
para a reserva remunerada no pôsto
imediatamente superior. Procura assim dar
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incentivo ao exercício do magistério,
como ponderou a douta Comissão de
Educação e Cultura, e manter norma já
existente.
10. A emenda nº 9 visa á correção
de falhas técnicas, determinando seja
acrescentado ao art. 21, in fine, as
palavras "...cabendo-lhes os direitos e
deveres estipulados no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União,
observado o disposto no art. 28 desta lei",
e a substituição, no art. 24, da expressão
"o professor efetivo" pela "o oficial
professor efetivo".
A primeira parte é de evidente
conveniência, tratando-se de artigo que
regula a classificação do professor efetivo
civil, seus direitos e deveres. A segunda
parte
é,
também,
evidentemente
necessária, uma vez que o art. 24 só se
referia ao "professor efetivo" que pode ser
tanto civil como militar – quando, no caso,
trata-se, tão-sòmente, do professor
efetivo militar.
11. A emenda no 10 determina o
acréscimo de um § 1º ao art. 34,
trasformando o seu parágrafo único em §
2º com nova redação, visando a definir as
possibilidades de aproveitamento dos
professôres em dipsonibilidade em
estabelecimentos diversos daqueles a
cujo efetivo pertenciam.
12. A emenda nº 11 dispõe seja
acrescentado, entre os arts. 36 e 37, um
outro artigo, visando a evitar a admissão
de professôres, em número superior ao
necessário,
para
o
ensino
dos
estabelecimentos de grau superior e
médio.
13. A emenda nº 12 (ao art. 12) visa
a adaptar a situação dos funcionários, a
que o artigo se refere, às normas e
expressões consagradas, atualmente, no
Serviço Público Federal.
14. A emenda nº 13 determina a
inclusão no Capítulo V – Das Disposições
Transitórias – de mais um artigo, visando a
melhor definir os direitos dos professôres
que especifica e a ampará-los dentro dos
limites constitucionais, conforme aconteceu
com os professôres do Quadro do Pessoal
do Ministério da Marinha – art. 35 da Lei nº
3.410 de 16-7-58.
15. Diante do exposto e tendo em
vista nada existir no que diz respeito á
segurança nacional que possa ser oposto
ás emendas de nos 1 a 13, apresentadas
em Plenário quando da discussão
suplementar do projeto, opinamos pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, em 25 de abril
de 1962. – Zacarias de Assumpção,
Presidente. – Arlindo Rodrigues, Relator.
– Sérgio Marinho. – Jefferson de Aguiar. –
Jarbas Maranhão.
O SR. PRESIDENTE: Os Pareceres
são favoráveis ás Emendas.
Deve ainda ser ouvido o Parecer da
Comissão de Finanças, para o que
concedo a palavra ao nobre Senador
Nogueira da Gama.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (não
foi revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
dentro do tempo escasso que me foi
concedido para o exame das 13 Emendas
apresentadas ao Projeto, tive oportunidade
de examinar cada uma de per si.
Verifiquei que a Comissão de Finanças,
na verdade, só deve preocupar-se com duas
dessas emendas, pois que as outras
refogem do campo de sua competência. As
emendas que, de certo modo, poderiam
merecer apreciação da Comissão de
Finanças são as de nos 10 e 13.
A
de
nº
10
refere-se
ao
aproveitamento
do
professor
em
disponibilidade, em estabelecimento outro
que aquêle a cujo efetivo pertencia.
Para
determinar
que
êsse
aproveitamento só poderá verificar-se
mediante assentimento do interessado e
desde que consulte aos interêsses do
ensino, estabelece a emenda, nesse
parágrafo, que quando ocorrer essa
hipótese, o professor em disponibili-

dade terá a remuneração que nessa
situação lhe era assegurada.
Sr. Presidente, essa matéria de
remuneração é a única que se poderá
descobrir na emenda como de
competência
da
Comissão
de
Finanças. O assunto é mais de ordem
técnica e de didática do ensino e sôbre
a emenda já se manifestaram as
demais Comissões com a competência
devida. A Comissão de Finanças, por
sua parte, manifesta-se pela aprovação
da emenda.
A outra, que considero também
suscetível de exame, é a de número 13,
assim redigida:
"Aos atuais professôres civis, em
exercício no Magistério da Marinha
habilitados para provimento de vagas de
Professor de Ensino Elementar, Industrial
Básico ou Técnico, é que estejam
vinculados ao Magistério da Marinha por
têrmos de compromisso lavrado com os
Comandos de Distritos Navais, Escolas
de Aprendizes Marinheiros, Arsenais e
Centros de Instrução, são estendidos os
direitos,
regalias
e
vantagens
asseguradas pelo art. 35 desta lei, aos
níveis correspondentes".
Tratando-se
de
matéria
de
remuneração, a Comissão de Finanças
manifesta-se favorável a aprovação da
emenda no que é da sua competência.
Às outras emendas, tôdas alusivas á
disciplina do ensino e a problemas de
ordem técnica, nenhuma objeção faz a
Comissão de Finanças, dando a tôdas
parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE: – O Parecer
da Comissão de Finanças é favorável.
Há sôbre a mesa requerimento de
autoria do nobre Senador Jefferson de
Aguiar que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 137, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 212, letra t, e
310, letra b, do Requerimento Interno,
requeiro destaque, para rejeição, da
seguinte parte do projeto:
Do art. 15, alínea a, a parte final:
"Sendo dez (10) no Magistério da
Marinha".
Sala das Sessões, em 25-4-62. –
Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador
Jefferson de Aguiar propõe a supressão
da condição de 10 anos de exercício do
Magistério da Marinha, invocando a
inconstitucionalidade
do
dispositivo,
nessa parte.
Em votação o Destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação o Substitutivo.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(para encaminhar a votacao. não
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
a expressão destacada, no Art. 15,
letra
a,
que
será
apreciada
oportunamente,
determinava
que
aquêle
que
pretendesse
a
aposentadoria, embora contando 35
anos de serviço deveria ter 10 anos de
efetivo exercício no Magistério da
Marinha. Essa exigência enfrenta
disposição constitucional que admite a
aposentadoria ao servidor ou do
funcionário público, desde que conte
mais de 35 anos de serviço público,
computando-se nesse tempo, aquêle
que tenha prestado no Município ou no
Estado, que deve ser incorporado a
requerimento do interessado ao que
venha a prestar no Serviço Público.
Portanto, a restrição é inconstitucional.
Com relação ás três emendas que
apresentei, de acôrdo com as autoridades da
Marinha, elas têm autoridades da Marinha,
elas têm consonância com a expressão que
deveria ser erradicada ou aperfeiçoada,
segundo Pareceres das comissões técni-
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cas. E evidente a sua procedência para
que, ilegível as dúvidas e anulados
quaisquer
equívocos,
possa
o
Magistério da Marinha contar com
estruturação jurídico-legal capaz de
orientar o Ministério na solução dos
princípios que orientarão o ensino
naval.
A lei anterior há muito necessitava
reforma. A Mensagem do Execultivo é de
1957. Teve tramitação longa na Câmara
dos Deputados e há vários anos tramita
no Senado Federal. Vários Pareceres
foram apresentados na tramitação do
Projeto nesta Casa do Congresso
Nacional,
e
um
Substitutivo
foi
apresentado
pela
Comissão
de
Segurança
Nacional,
merecendo,
posteriormente, emendas das Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação
e Cultura.
Na apreciação de várias emendas
das duas comissões competentes – a de
Constituição e Justiça e a de Educação e
Cultura – houve certa perplexidade e
modificações foram introduzidas ao
Projeto, sem escoimá-lo, no entanto, de
algumas outras que deveriam ser
erradicadas.
Eis por que apresentei emendas,
tôdas com pareceres favoráveis e que
espero,
o
Plenário
aprovará,
aperfeiçoando o Projeto e atendendo aos
reclamos mais elevados do Ministério da
Marinha. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
o Substitutivo, sem prejuízo das
Emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.(Pausa)
Esta aprovado.
Em votação as emendas de nº 1 a
13, tôdas de pareceres favoráveis, pelo
que serão votadas em bloco.
Os Srs. Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Estão aprovadas.
E’ o seguinte o substitutivo aprovado:
PARECER Nº 68, DE 1962
Redação do vencido. Projeto de lei
da Câmara nº 93, de 1957 (nº 399-D-55,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Ruy Carneiro
A Comissão apresenta a redação
final do vencido do Projeto de Lei da
Câmara nº 93, de 1957 (nº 399-D, de
1955, na Casa de origem) que regula o
magistério da Marinha.
Sala das Sessões, em 4 de abril de
1962. – Lourival Fontes, Presidente. –
Ruy Carneiro, Relator. – Venâncio Igrejas.
ANEXO AO PARECER Nº DE 1962
Redação final do vencido. Projeto
de Lei da Câmara nº 93 de 1957 (nº
399-D, de 1955, na Casa de Origem)
regula o exercício do magistério da
Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O magistério da Marinha
abrangerá os três graus de ensino:
superior, médio e elementar.
Art. 2º A orientação e a
fiscalização técnica e administrativa do
Magistério da Marinha ficam a cargo da
Diretoria do Pessoal, atravês do
Departamento de Instrução, excetuado
o Magistério da Escola de Guerra
Naval.
Art. 3º Como estabelecimento de
ensino, para os efeitos desta lei,
compreende-se:
os
Centros
de
Instrução da Marinha, as Escolas de
Aprendizes Marinheiros, os Cursos de
Formação
Industrial
ou
TécnicoProfissional, de Especialização ou
Aperfeiçoamento de Oficiais, praças e
artífices, da ativa ou da reserva, o
Colégio Naval, a Escola Naval e a
Escola de Guerra Naval.
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§ 1º Ficam excluídos da relação dos
estabelecimentos mencionados, os Centros,
Escolas ou Cursos que proporcionam
exclusivamente adestramento.
§ 2º O regulamento de cada
estabelecimento especificará o grau de
ensino nele ministrado.
Art. 4º O magistério da Marinha será
exercido por:
a) professôres efetivos;
b) professôres em comissão;
c) professôres contratados;
d) instrutores.
Parágrafo único. Os professôres
efetivos serão admitidos por concurso de
titulos e provas, nos têrmos da legislação do
ensino em vigor; os professôres em comissão
serão oficiais da Marinha do Brasil, da ativa
ou da reserva remunerada: os professôres
contratados serão civis, brasileiros ou
estrangeiros: os instrutores serão militares da
ativa.
Art. 5º O ensino das disciplinas teóricas
será ministrado por professôres e o das
disciplinas técnicas ou militares por
instrutores.
§ 1º Para os efeitos desta lei, os
regulamentos dos estabelecimentos de
ensino especificarão as disciplinas teóricas e
as técnicas ou militares.
§ 2º O ensino atribuído neste artigo a
professôres será ministrado por professôres
efetivos nos estabelecimentos de ensino de
grau superior ou médio e por professôres
contratados nos de grau elementar.
§ 3º Na falta de professôres efetivos,
nos estabelecimentos de ensino de grau
superior ou médio, os cargos serão
preenchidos. até seu provimento efetivo, por
professôres em comissão ou contratados,
segundo a maior conveniência dos interêsses
do ensino.
§ 4º Na falta de professôres contratados
nos estabelecimentos de grau elementar, o
ensino será ministrado por professôres em
comissão.
§ 5º A direção da educação física,
quando não estiver a cargo de instrutores
militares, caberá a professôres civis de
educação física e técnicos desportivos, de
acôrdo com o disposto no Decreto-lei nº
1.212 de 17 de abril de 1930, alierado pelo
Decreto-lei número 8.270. de 3 de dezembro
de 1945.
Art. 6º O número de professôres será
fixado em relação a cada disciplina, de
acôrdo com o efetivo discente de cada
estabelecimento, observado o disposto no
art. 7º e no art. 8º.
Parágrafo único. As turmas não poderão
ter efetivo superior a 40 (quarenta) alunos.
Art. 7º Os professôres efetivos, em
exercício nos estabelecimentos de ensino
superior e médio, do Quadro dos Professôres
da Marinha, serão distribuídos pelas
seguintes disciplinas:
Geometria analítica – 2;
Física – 3;
Eletricidade e máquinas elétricas – 3;
Química – 2;
Mecânica geral – 2;
Mecânica aplicada – 2;
Mecânica de fluídos – 2;
Termodinâmica e Máquinas elétricas –
2;
Astronomia – 2;
Desenho – 2:
Balística – 2:
História Militar – 2;
Direito – 2;
Organização Racional do Trabalho – 2;
Economia Política – 2;
Português – 2;
Inglês – 2;
Sociologia – 2.
§ 1º Quando o número de horas de aulas
semanais, exigido pelas desciplinas a lecionar,
exercer dezoito, no ensino de grau superior e
24 (vinte e quatro) no de grau médio, haverá
tantos professôres, além de 2 (dois), quantos
necessários para que não sejam excadidos os
limites estabelecidos no § 1º do art. 28.
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§ 2º O mais antigo dos professores
militares da disciplina coordenará o ensino
desta, no estabelecimento ou unidade
escolar em que tenha exercício.
Art. 8º A fixação do número de
professôres
contratados
para
os
estabelecimentos de grau elementar, será
feito pelo Ministro da Marinha, por
proposta dos respectivos Diretores, ou
vida a Diretoria do Pessoal, através da a
Secretária-Geral.
§ 1º Haverá, no mínimo, 2 (dois)
professores por disciplina que exija número
de horas de aulas semanais superior ao
limite estabelecido no § 1º do art. 28.
§ 2º Quando o número de horas de
aulas semanais, exigido pelas disciplinas a
lecionar, exceder o dôbro daquele limite,
haverá tantos professôres, além de 2 (dois),
quantos necessários para que não seja
excedido o referido limite.
Art. 9º As atribuições do pessoal
integrante do Magistério da Marinha serão
especificadas pela Organização Interna
Administrativa de cada estabelecimento e
aprovadas pela Diretoria do Pessoal através
do Departamento de Instrução.
Art. 10 A atividade dos instrutores, no
que não fôr especificadamente abrangido por
esta lei, será regulada em instruções
especiais baixadas pelo Ministro da Marinha.
CAPÍTULO II
Do Provimento dos Cargos
Art. 11. O professor efetivo será
nomeado pelo Presidente da República,
mediante seleção feita em concurso de títulos
e provas, que se regerá por normas
estabelecidas em regulamento, obedecidas
as seguintes disposições:
a)
O
concurso
realizar-se-á,
obrigatóriamente, no prazo máximo de 12
(doze) meses contados da abertura da vaga
na respectiva disciplina;
b) Quando, realizado um concurso, não
fôr preenchida a vaga ou as vagas
existentes, novo concurso será aberto dentro
de um prazo mínimo de 12 (doze) meses e
máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da
data do concurso anterior:
c) Às inscrições terão acesso todos os
brasileiros que satisfaçam os requisitos
estabelecidos em lei para o exercício do
magistério;
d) Além de uma prova escrita e uma
prova didática, oral e pública, o candidato
será obrigado á defesa pública de monografia
que revele conhecimentos atualizados sôbre
a disciplina a lecionar;
e) A nomeação obedecerá à ordem de
classificação dos candidatos no concurso e
se limitará às vagas existentes:
f) Em igualdade de condições terá
preferência, para a nomeação, o candidato
que contar maior tempo de exercício nas
funções de professor em comissão, com
parecer farorável do Conselho de Ensino ou
de Instruções do estabelecimento;
g) A nomeação será feita com a
indicação da disciplina a ser lecionada e da
vaga correspondente no estabelecimento a
cujo efetivo passará o nomeado a pertencer,
em carater permanente.
Art. 12 O professor em comissão será
designado pelo Ministro da Marinha,
mediante proposta do estabelecimento
interessado, encaminhada por intermédio
da Diretoria do Pessoal, devendo o oficial
designado
satisfazer
as
seguintes
condições:
a) ter o pôsto de capitão-tenente,
capitão de corveta, capitão-tenente, capitão
de fragata ou capitão de mar e guerra;
b) contar mais de 6 (seis) anos de
efetivo serviço como oficial;
c) possuir curso de formação de oficial
da ativa da Marinha, concluído na Escola
Naval, ou diploma de curso superior em
escola oficial ou reconhecida:
d) possuir o curso de técnica de ensino;

e) ser julgado apto em inspeção de
saúde e exame psicotécnico para o exercício
do magistério;
f) ter idoneidade moral comprovada por
certidão ou atestado fornecido por autoridade
policial ou judiciária, com firma reconhecida
por notário público.
§ 1º A designação de professor em
comissão deverá recair em oficial de
pôsto inferior ou de menor antiguidade
que os professôres efetivos da mesma
disciplina.
§ 2º O oficial designado não poderá
exercer as funções de professor em
comissão por prazo superior a 4 (quatro)
anos.
Art. 13. O professor contratado será
selecionado mediante exame de suficiência,
constante de prova escrita e prova didática,
regulado em instruções especiais baixadas
pelo Ministro da Marinha, devendo os
candidatos
satisfazer
as
seguintes
condições:
a)
possuir
diploma
devidamente
registrado no Ministério da Educação e
Cultura que os habilite a exercer o magistério
no nível de ensino a que se destinarem;
b) ser julgados, em inspeção de saúde
e, sempre que viável, em exame
psicotécnico, aptos para o exercício do
magistério:
c) ter idoneidade moral comprovada por
certidão ou atestado fornecido por autoridade
policial ou judiciária, com firma reconhecida
por notário público.
Parágrafo
único.
Os
contratos
obedecerão ás disposições vigentes para os
de contratados do Serviço Público Federal.
Art.
14.
Os
instrutores
serão
designados pelo Diretor-Geral do Pessoal
da
Marinha,
por
proposta
do
estabelecimento interessado, dentre oficiais
que tenham curso de:
a) técnica de ensino; e
b) especialidade técnico-profissional em
que se enquadre a disciplina que irão
lecionar, quando fôr o caso.
Parágrafo único. O oficial designado
não poderá exercer as funções de instrutor
por prazo superior a 4 (quatro) anos.
CAPÍTULO III
Das Dispensas
Art. 15. Observado o disposto na Lei de
Inatividade dos Militares, o professor efetivo
poderá der afastado do serviço no magistério
da Marinha e pôsto em disponibilidade na
reserva, ou reformado:
a) a pedindo, quando tiver mais de 35
(trinta e cinco) anos de efetivo serviço, sendo
10 (dez) no magistério da Marinha;
b) por invalidez ou incapacidade física
comprovada em inspeção de saúde;
c) por conveniência disciplinar ou
moral, ou incompetência profissional na
disciplina que lecionar, comprovada em
processo regular determinado pelo diretor
do estabelecimento de ensino a que
pertencer e submetido à decisão do
Ministro da Marinha;
d) em virtude da extinção da disciplina
que lecionar ou de estabelecimento a cujo
efetivo pertencer;
e) ao completar 64 (sessenta e quatro)
anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos previsto nas
letras c e e, o professor não poderá retornar
ao magistério da Marinha
Art. 16. O professor em comissão será
dispensado:
a) quando preenchida por professor
efetivo, de acôrdo com o disposto no § 3º, do
artigo 5º, a vaga que houver dado motivo á
sua designação;
b) em virtude de conveniência de
serviço a critério do Ministro da Marinha, ou
quando se completar o prazo previsto no §
2º, do art. 12.
Art. 17. O professor contratado será
dispensado:
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1) quando, terminado o contrato, não
houver conveniência em renová-lo;
2) quando ocorrer rescisão do contrato:
a) em virtude de incapacidade física
apurada em inspeção de saúde;
b) por conveniência disciplinar ou moral,
ou incompetência profissional na disciplina
que lecionar, comprovada em processo
regular determinado pelo Diretor ou
Comandante do estabelecimento de ensino a
que pertencer.
Parágrafo
único.
O
professor
dispensado pelos motivos constantes do nº 2,
letra b, não poderá retornar ao magistério da
Marinha.
Art.
18.
Os
instrutores
serão
dispensados quando se completar o prazo
previsto no Parágrafo único, do artigo 14, ou
a critério do Diretor-Geral do Pessoal da
Marinha, quando assim convier ao serviço.
CAPÍTULO IV
Da Carreira, Direitos e Deveres
Art. 19. O oficial, quando nomeado
professor efetivo, será transferido para a
reserva remunerada, passando a figurar no
Almanaque do Ministério da Marinha e no
Bolentim Mensal dos Oficiais dos Corpos e
Quadros da Armada em lista á parte,
independente do cargo e quadro a que
pertencia na ativa.
Art. 20. O oficial da reserva
remunerada, quando professor efetivo, será
promovido por tempo de serviço, de modo
que atinja o posto de capitão-de-fragata ou o
de
capitão-e-guerra
quando
contar,
respectivamente, vinte (20) e vinte e cinco
(25) anos de serviço efetivo.
§ 1º. As promoções de que trata êste
artigo serão feitas respeitado o interstício de
três anos, tanto para capitão-de-corveta
como para capitão-de-fragata.
§ 2º. O oficial professor efetivo poderá
optar pelos vencimentos dos professôres
civis efetivos, de nível correspondente.
Art. 21. O professor efetivo, quando
civil, será classificado como a lei específica
determinar, de acôrdo com o nível
correspondente do Serviço Público Federal.
Art. 22. O professor em comissão,
quando oficial da ativa, ficará agregado ao
respectivo quadro, enquanto exercer essas
funções.
Art. 23. O professor em comissão e o
instrutor terão suas promoções feitas nas
épocas e de acôrdo com as condições
estabelecidas para o corpo ou quadro a que
pertencerem.
Art. 24. O professor efetivo terá os
direitos, vencimentos, vantagens e regalias dos
oficiais dos demais corpos e quadros da
Marinha, na forma da legislação em vigor,
sendo, porém, a sua precedência determinada
pela forma que o Estatuto dos Militares
estabelecer para os oficiais da reserva.
Parágrafo único. A contribuição para o
montepio reger-se-á pela legislação vigente.
Art. 25. O professor em comissão terá
direito á gratificação de ensino prevista no
Código de Vencimentos e Vantagens dos
Militares para os profesôres efetivos.
Art. 26. Os direitos vencimentos,
vantagens
e
regalias
do
professor
contratados serão fixados no respectivo
contrato, de acôrdo com a legislação que
rege o assunto.
Art. 27. E’ vedado estender ao professor
civil efetivo ou contratado, quaisquer
dispositivos da legislação militar, excetuando
o que se referir a regime e método de
trabalho, vigente nos estabelecimento onde
lecionarem.
Art. 28. O professor militar e o instrutor,
assim como o professor civil efetivos, ficarão
sujeitos ao regime de trabalho estabelecido
nos
regulamentos
dos
respectivos
estabelecimentos de ensino, respeitadas as
disposições dos parágrafos que se seguem:
§ 1º para os professores e instrutores
são estabelecidos os seguintes li-

Quinta-feira 26

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

mites semanais de horas de aulas: no ensino
superior, 9 (nove); no médio, 12 (doze); no
elementar, 15 (quinze).
§ 2º. Quando o admitirem as
possibilidades dos professôres ou instrutores
do ensino de grau superior ou médio, o
número de horas de aulas, por semana,
poderá ser aumentado até o máximo, que
não poderá ser ultrapassado, de 15 (quinze)
horas.
§ 3". Serão consideradas excedentes, e
como tal remuneradas nas condições
estabelecidas no Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares, as aulas que
ultrapassarem o número de horas semanais
especificadas no § 1º dêste artigo, observada
a limitação do parágrafo anterior para o
ensino de grau superior e médio.
§ 4º. Do cômputo de número de horas
excluir-se-ão as relativas à preparação de
aulas, organização, fiscalização e correção
de provas, integração e banco examinadoras,
reuniões do Conselho de Ensino ou de
Instrução do estabelecimento, e outras
atividades relacionadas com ensino e
atribuídas ao professor ou instrutor.
Art. 29. Aos professôres militares e aos
instrutores só poderão ser atribuídos, nos
estabelecimentos a que pertencerem,
encargos de magistério ou de administração
dos departamentos de ensino.
Parágrafo único. Além das previstas neste
artigo, os professores efetivos poderão exercer,
em órgãos superiores da Administração Naval,
funções técnicas ou técnico-administrativas de
ensino, que lhes forem específicamente
atribuídas pela Ministro da Marinha, dispensados
da regência de turmas, sendo-lhes computado o
tempo de exercício nessas funções como de
serviço de magistério.
Art. 30. Os professôres militares e
instrutores ficarão sujeitos ao Regulamento
Disciplinar para a Marinha.
Art. 31. O regime de trabalho e os
deveres dos professôres contratados bem
como as penalidades disciplinares a que
ficam sujeitos serão estipulados nos
respectivos contratos.
Art. 32. O professor militar será
submetido a inspeção de saúde para controle
bienal e para promoção, segundo as normas
estabelecidas para os demais oficiais em
serviço ativo.
Art. 33. O professor efetivo poderá ser
transferido de um para outro estabelecimento
em casos comprovados de moléstia do
próprio ou de pessoa de sua família, quando
o requerer, dependendo o ato de
pronunciamento favorável.
Parágrafo único. A transferência de que trata
o presente artigo, regulada por instruções especiais
do Ministro da Marinha, poderá ser temporária ou
definitiva, sendo concedida na medida em que
puderem ser conciliadas as exigências do ensino
com as conveniências do interessado.
Art. 34. O professor pôsto em
disponibilidade de acôrdo com o estabelecido
no Art. 15, letra d, poderá ser novamente
chamado à atividade:
a) em caso de restabelecida a disciplina
que
lecionava
ou
reabertura
do
estabelecimento a que pertencia:
b) para exercer funções previstas no art.
29 e seu parágrafo único.
Parágrafo único. Quando não ocorrer
qualquer das hipóteses previstas neste
artigo, o professor em disponibilidade
remunerada permanecerá nessa situação até
ser reformado
CAPÍTULO V
Da Disposições Transitórias
Art. 35. Aos atuais professôres
catedráticos militares e civis, aos professôres
militares adjuntos efetivos da Escola Naval e
aos atuais professôres do Quadro de Pessoal
do Ministério da Marinha são assegurados os
direitos, regalias e vantagens em cujo gôzo se
encontrarem na data da publicação desta lei.
Art. 36. O atuais instrutores de
educação
física
extranumeráriosmensalistas
das
tabelas-únicas
do
Ministério da Marinha, devidamente re-

gistrados no Ministério da Educação e
Cultura como professôres de educação
física, terão sua designação, nas citadas
tabelas únicas, corrigidas para "professôres
de educação física", de conformidade com
o que estabelece o Decreto-lei nº 1.212, de
17 de abril de 1939, alterado pelo Decretolei nº 8.270, de 3 de dezembro de 1945,
sendo-ihes
assegurados
os
direitos,
vencimentos e vantagens correspondentes
à nova situação.
Art. 37. Para efeito da aplicação do que
dispõe a letra f, do artigo 11, será
considerado como "exercício das funções de
professor em comissão" o tempo de exercício
como "professor adjunto interino" anterior à
vigência da presente lei.
Art. 38. Os professôres atualmente
em disponibilidade continuarão com os
direitos,
vencimentos
e
vantagens
concedidos pelas leis anteriores à
vigência desta lei.
Art.
39.
O
Poder
Executivo
regulamentará a prasente lei dentro de
noventa (90) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 40. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas tôdas as leis
anteriores que regular, total ou parcialmente,
a matéria de que trata.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
EMENDA Nº 1
Ao art. 2º e ao art. 9º
Onde se lé: ... "Diretoria do Pessoal,
através do Departamento de Instrução"...
Leia-se: ... "Diretoria do Pessoal,
através do seu Departamento de Instrução".
EMENDA Nº 2
Ao parágrafo único do art. 6:
Onde se lê:
"Parágrafo único – As turmas não
poderão ter efetivo superior a 40 (quarenta)
alunos".
Leia-se:
"Parágrafo único – O efetivo-base das
turmas será de 40 (quarenta) alunos.
EMENDA Nº 3
Ao art. 7º.
Dê-se ao artigo 7º a seguinte redação,
mantendo-se os parágrafos ao mesmo
oferecidos:
"Art. 7º O número de professores
efetivos dos estabelecimentos de ensino
superior e médio será fixado por Decreto,
de acôrdo com o número de disciplinas
teóricas que constituem os currículos de
cada estabelecimento, previstas na forma
indicada no § 1º; do art. 5º desta Lei,
obedecidas as disposições do Parágrafo
único do artigo 6º e as do § 1º dêste
artigo, e respeitados os limites de
sessenta e cinco (65) professores de
ensino superior e cento e setenta (170) do
ensino médio.
EMENDA Nº 4
Ao art. 8º
Acrescente-se, in fine: "da Marinha".
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EMENDA Nº 7

Ao art. 15.
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação,
mantendo-se as alíneas e o parágrafo único:
"Art. 15. Observado o disposto na Lei de
Inatividade dos Militares ou no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, o
professor efetivo poderá ser afastado do
serviço no magistério da Marinha e pôsto em
disponibilidade, reformado ou aposentado."
EMENDA Nº 8
Dê-se, ao art. 19 do vencido, a seguinte
redação:
"Art. 19. O Oficial, quando nomeado
professor efetivo, será transferido para a
reserva remunerada no pôsto imediatamente
superior ao que tiver na ativa, passando a
figurar no Almanaque do Ministério da
Marinha e no Boletim Mensal dos Corpos e
Quadros da Armada em lista á parte,
independentemente do cargo e quadro a que
pertencia na ativa.
Parágrafo único. Não poderá haver
transferência em pôsto superior ao de
Capitão-de-Mar-e-Guerra".
EMENDA Nº 9
Acrescente-se ao art. 21, in fine:
"...cabendo-lhe os direitos e deveres
estipulados no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, observado o
disposto no art. 28, desta lei", e substitua-se,
no art. 24, a expressão "O professor efetivo"
por "O oficial professor efetivo".
EMENDA Nº 10
Acrescente-se um § 1º ao art. 34:
"§ 1º O aproveitamento do professor em
disponibilidade, em estabelecimento outro
que aquêle a cujo efetivo pertencia, só
poderá
ser
determinado
mediante
assentimento do interressado e desde que
consulte os interêsses do ensino".
transformando-se o seu parágrafo único
em § 2º, com a seguinte redação:
"§ 2º Quando não ocorrer qualquer das
hipóteses previstas neste artigo e no § 1º, o
professor em disponibilidade remunerada
permanecerá nessa situação até ser
reformado ou aposentado".
EMENDA Nº 11
Acrescente-se, entre os artigos 36 e 37
do vencido, dando aos demais a numeração
conveniente, o seguinte:
"Art.– Computadas as vagas de
professor efetivo, na forma prevista nesta lei,
serão consideradas preenchidas, para efeito
numérico, as que estiverem ocupadas tanto
pelos professôres catedráticos e professôres
militares adjuntos efetivos, em exercício na
Escola Naval, como pelos professôres do
Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha,
que se acharem em exercício nos
estabelecimentos de ensino de grau médio.
Parágrafo único. As vagas que
ocorrerem por afastamento definitivo dos
mencionados professôres serão preenchidas
de acôrdo com o que estabelece a presente
lei.

EMENDA Nº 5

EMENDA Nº 12

Onde se lê:
"d) Além de uma prova escrita e uma
didática, oral e pública, o candidato será
obrigado à defesa pública de monografia que
revele conhecimentos atualizados sôbre a
disciplina a lecionar".
Leia-se:
"d) O candidato será submetido a uma
prova escrita e a uma prova didátíca, oral e
pública,
nas
quais
deverá
revelar
conhecimentos atualisados sôbre a disciplina
a lecionar".

Ao art. 36.
Corrijam-se
as
expressões
extranumerários-mensalistas das tabelas
únicas" e "sua designação, nas citadas
tabelas únicas", respectivamente, por "do
Quadro de Pessoa." e "seu enquadramento".

EMENDA Nº 6
Suprima-se a alínea "f" do art. 12.

EMENDA Nº 13
Acrescente-se,
onde
convier,
no
Capítulo V – Das Disposições Transitórias:
"Art. – Aos atuais professores
civis, em exercício no Magistério da
Marinha habilitados para provimento
de vagas de Professor de Ensino
Elementar. Industrial Básico ou Técnico, e
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que estejam vinculados ao Magistério da
Marinha por têrmo de compromisso lavrado
com os Comandos de Distritos Navais,
Escolas de Aprendizes Marinheiros, Arsenais
e Centros de Instrução, são estendidos os
direitos, regalias e vantagens asseguradas
pelo art. 35 desta lei, nos níveis
correspondentes".
O SR. PRESIDENTE: – A matéria Vai à
Comissão de Redação:
Votação, em discussão única, do
Requerimento n 78, de 1962, de urgência,
nos têrmos do artigo 330, letra c, do
Regimento Interno para o Projeto de Lei da
Câmara número 126, de 1961, que dispõe
sôbre o Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil e regula o exercício da profissão de
advogado.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
pedido de retirada de requerimento de
urgência que vai ser lido pelo Sr. 1º
secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 138, DE 1962
Nos têrmos do art. 253, letra a, do
Regimento Interno, requeremos a retirada do
Requerimento nº 78, de 1962.
Sala das Seesões, em 25-4-62. –
Jefferson de Aguiar (Líder da Maioria, em
exercício. – Benedito Valladares.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento
de urgência será, em conseqüência,
arquivado.
Votação, em discussão única,
Requerimento número 98, de 1962,
urgência nos têrmos do artigo 330, letra b,
Regimento Interno para o Projeto de Lei
Câmara número 178, de 1961, que isenta
impôsto de consumo os destinados
aplicação em atividade agrícola.

ao
de
do
da
do
à

O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Requerimento,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
Está aprovado. Em conseqüência,
passa-se imediatamente à apreciação do
projeto.
Solicito o parecer da Comissão de
Economia, da qual é relator o nobre Senador
Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
relatando o projeto pela Comissão de
Economia, temos a considerar que o
mesmo está acompanhado de longo e
circunstanciada
justificação
que
faz
referência inicialmente á Lei nº 3.520, de 30
de dezembro de 1958. Essa Lei, que veio
alterar a Consolidação das Leis do Impôsto
de Consumo, incluiu, entre os produtos
sujeitos à incidência do tributo, os
fertilizantes simples e compostos, assim o
determinando na tabela "A", alínea XII, item
9, pela taxa de 2% sôbre seu valor total. Em
conseqüência – pressegue o texto
justificador – no Regulamento do Impôsto
de Consumo aprovado pelo Decreto nº
45.422, de 12 de fevereiro de 1959, de 12
de fevereiro de 1959, a determinação legal
foi reproduzida no item 2, da alínea XIII da
mesma tabela "A".
Ora, o tributo pelo próprio caráter
resultante de suas denominações e
acrescentado ao preço de venda onerando o
consumidor – os agricultores – e
concernente, assim, para elevar o preço de
venda dos produtos, em prejuízo da
coletividade.
Outras diversas alegações são
ainda alinhadas, em favor da medida
proposta, entre elas a de que os
aumentos periódicos do custo de câmbio
e os numerosos impostos, taxas e
contribuições últimamente instuídos ou
majorados, levaram os preços dos fer-
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tilizantes ao ápice econômico contraindicando quaisquer novos acrésimos ou
encargos, sob pena de se tornar proibitivo
o
seu
emprêgo
e
assim
não
compensatório a atividade agrícola.
Diz a justificação, em outra parte, que
a citada Lei 3.520 não só manteve, como
até amplou as isenções para mercadorias
utis à produção agropecuária, retirando ao
campo da incidência as enxadas,
machados, foices, ancinhos, pás picaretas
e outros implementas agrícolas e também
os isenticidas, carrapaticidas, harbicidas e
semelhantes, bem como o sal grosso para
gado. Mas, estranhamente, deixou de
incluir os fertilizantes na área dessa
isenção.
Na verdade, não conhecemos as
possíveis razões em que se estribaram os
legisladores, para deixar de incluir os
fertilizantes entre os produtos de
interêsse para a agricultura, isentos de
tributação. Acreditamos, todavia, que o
tratamento discriminatório obedeceu,
apenas, a dois possíveis motivos: o
primeiro deles relacionado com a
incompreensão que, infelizmente, ainda,
prevalece em alguns setores do país
acêrca
da
importância,
melhores
diríamos, da essencialidade do fertilizante
para o lavrador que pretenda produzir em
nível econômico. E, o Segundo motivo,
decorrência lógica do primeiro, coincidiria
com a suposta conveniência de
contrabalançar as isenções concedidas,
considerando o caso dos fertilizantes
apenas do ponto de vista fiscal, sem
atender aos aspectos econômicos do
mesmo.
O fato anômalo que o presente
projeto de lei pretende corrigir reflete, em
nosso entender, uma a das muitas
contradições existentes em nossos
diplomas legais, desde as metas exatas
do interêsse nacional.
Ainda mesmo que se tivesse em
conta o fato circunstancial de que os
fertilizantes vêm, sendo até agora
empregados em nosso país, mais
extensamente, na área de cultivo dos
produtos de exportação – cujos
plantadores talvez, estejam em condições
financeiras para suportar o tributo – a
verdade é que o assunto não poderia
nunca ser posto nesses têrmos, pois,
existem interêsses outros a considerar.
A tributação constitui por excelência,
no Estado Moderno, a faixa de ação para
uma política econômica de longo prazo e,
não mais, para uma simples política fiscal
de
caráter
imediatista.
E
assim
raciocinando, observaremos que os
possíveis objetivos de uma política de
estímulo a toda a agricultura brasileira
seriam em sombra de dúvida, Facilitados
com a aprovação do presente prójeto.
Somos dêsse modo, pelas razões
exposta a êle favoráveis.
Sr. Presidente, continuando a relatar a
matéria, entendemos que é da maior
importância o amparo da lei à entrada de
fertilizantes no País, quando se sabe que as
prospecções agrológicas, no Território
Nacional, evidenciam, em certas regiões,
faixas agricultáveis por si mesmas e em
outras,
entretanto,
demonstram
a
necessidade de fertilizantes, isto é, de
adubos até para a cultora de pequenos
ciclos, como, por exemplo na região
amazônica, onde o solo é Iaterizado e exige
adubos até para plantas como o feijão.
Por conseguinte, nosso Parecer – o
da Comissão de Economia – é favorável
ao Projeto. Entretanto, há uma Emenda
ao Projeto, de autoria do nobre Senador
Guido Mondin, que manda seja redigido
art. 1º, assim:
"São isentos de impôsto de consumo
os fertilizantes simples e compostos, os
issenticidas e os fungicidas destinados à
aplicação nas atividades agrícolas".
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Justificando a sua Emenda, diz o nobre
Senador Guido Mondin:
"Não é preciso argumentar muito.
Tão necessário e fundamentais como os
fertilizantes são os inseticidas e os
fungicidas, nas atividades agrícolas. Não
podendo o Senador tomar a iniciativa de
apresentar projetos de lei a respeito,
também não podemos perder a
oportunidade de emendar o que nos veio
da Câmara".
Quanto à emenda do nobre Senador
Guido Mondin, embora reconheçamos
que tem plena justificativa, não a
apoiamos, pois ela prejudicaria a
tramitação do Projeto que teria de voltar à
Câmara dos Deputados.
Nestas condições, considerando a
absoluta procedência da argumentação
expendina pelo pobre representante
gaúçho, como relator da matéria
fazemos a S. Ex.ª apêlo no sentido de
que retire sua emenda, possibilitando,
a aprovação de Projeto como esta.
Desde já, compromissamos-nos a
defender projeto específico que seja
apresentado no mesmo sentido da
emenda.
E' o apêlo que dirijo ao nobre
Senador Guido Mondin no momento em
que, Comissão de Economia, damos
parecer favorável ao Projeto que isenta
de impostos os fertilizantes. (Muito bem)!
O SR. PRESIDENTE: – O Parecer
da Comissão economia é favorável ao
Projeto.
Esclareço ao nobre Senador Paulo
Fender, a respeito da emenda atribuida
ao nobre Senador ainda Guido Mondin,
que a mesma não foi apresentada.
O Projeto não recebeu qualquer
emenda.
O SR. PAULO FENDER (pela
ordem): – Sr. Presidente, esclareço que
recebi cópia da emenda.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Naturalmente a emenda foi elaborada,
mais não chegou a ser oferecida ao
Projeto.
O SR. PAULO FENDER: – Sr.
Presidente, então meu objetivo foi
alcançado. Obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º
Secretário vai proceder à leitura do
parecer da Comissão de Finanças.
E' lido o seguinte:
PARECER N 80, DE 1962
Da Comissão de Finanças, sôbre
Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961
(nº 734-B, de 1959, na Câmara), que
isenta do impôsto de consumo os
fertilizantes
simples
e
compostos
destinados à aplicação em atividades
agrícolas.
Relator: Senhor Fernandes Távora.
O projeto isenta do impôsto de
consumo os fertilizantes simples e
compostos destinados à aplicação nas
atividades agrícolas.
Justificando-a, diz o autor da
proposição a que a Lei nº 3.520, de 30
de dezembro de 1958 – que alterou a
Consolidação das Leis de Impôsto de
Consumo – incluiu, entre os produtos
sujeitos à incidência do tributo, os
fertilizantes simples e compostos,
pela taxa de 2% sôbre o seu valor total.
E' evidente – diz ainda a justificativa
que a tributação em causa refletiu
sôbre a produção agrícola do país, de
vez que o emprêgo de fertilizantes
tornou-se indispensável às atividades
de
lavoura,
onerando
o
preço
de produtos de alta essencialidade,
tanto
para
o
consumo
popular

como para a obtenção de divisar cambiais
através da exportação.
Sôbre o mérito da proposição houve
pronunciamento favorável da Comissão
de Economia desta Casa e, tendo em
vista as mesmas altas razões de
interêsse público admitidas por aquêle
Órgão Técnico, para a medida, em
Causa, reconhecemos não existirem
igualmente, na órbita das finanças
públicas, motivos que desaconselhem a
aprovação do projeto. É, assim, a êle
favorável nosso parecer.
Sala. das Comissões, em 5 de abril
de 1962. – Fernandes Távora, Presidente
e Relator. – Lopes da Costa – Milton
Campos. – Menezes Pimentel. – Silvestre
Péricles – Del Caro. – Ruy Carneiro –
Pedro Ludovico – Mem de Sá – Zacharias
de Assumpção.
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão o Projeto (Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar
da palavra, encerro a discussão.
Em votação
Os Srs. Senadores que aprovam o
Projeto queiram permanecer sentados
(Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado que
vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 178, DE 1961
(Nº 734-B, de 1959, na Câmara dos
Deputados).
Isenta do impôsto de consumo os
fertilizantes
simples
e
compostos
destinados à aplicação em atividades
agrícolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. São isentos do impôsto de
consumo
os
fertilizantes
simples
compostos destinados à aplicação nas
atividades agrícolas.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
diposições em contrário.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 103, de 1962, em que o
Senhor Senador Eugênio Barros solicita
autorização, nos têrmos do art. 49, da
Constituição e o art. 40 do Regimento,
para participar da Delegação do Brasil às
solenidades comemorativas do 10º
aniversário da Revolução Boliviana.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Votação, em discussão única, do
requerimento nº 104, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita
inclusão em Ordem do Dia, nos termos do
art. 171, nº I, do Regimento Interno, do
Projeto de Decreto Legislativo número 2,
de 1959, que aprova o Convênio
Constitutivo da Organisação Internacional
do Café, firmado pelo Brasil e outros
países em 27 de janeiro de 1958.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Requerimento
queiram
conservar-se
sentados (Pausa).
Aprovado.
Em consequência da deliberarão do
Plenário, a Presidênçia requisitará o
projeto para incluí-lo em Ordem do dia.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 105, de 1962, em que o
Senhor Senador Jefferson de Aguiar
solicita inclusão em Ordem do dia, nos
têrmos do art. 171, nº I, do Regimento
Interno, do Projeto de Lei da Câmara
número 23, de 1953, que ampara a
pequena propriedade e fomenta a
produção por meio de crédito.
Em votação

Abril de 1962
Os Senhores que aprovam o
Requerimento
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
A Presidência requisitará o projeto
para incluí-lo em Ordem do Dia, nos
têrmos do Requerimento ora aprovado.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 106, de 1962, em que o
Senhor Senador Jefferson de Aguiar
solicita inclusão em ordem do Dia, nos
têrmos do art. 171, nº I, do Regimento
Interno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 35, de 1950, que aprova o acôrdo
sôbre Privilégios de Imunidades da
Organização dos Estados Americanos,
firmado pelo Brasil a 22 de setembro de
1949.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o vam o Requerimento queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
De acôrdo com a deliberação do
Plenário, a Presidência requisitará o
projeto para incluí-lo em Ordem do
Dia.
Votação, em discussão única do
Requerimento nº 107, de 1962, em que
o Senhor Senador Afrânio Lages solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 37,
de 1952, que modifica os artigos 378,
379, 331, 842, XVII do Código de
Processo Civil, que se achava em poder
da extinta Comissão Especial de
Revisão do Código de Processo Civil
seja encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, sendo feita, se
necessária, a restauração do Processo
respectivo.
Em votação.
Os Senhores que aprovou o
requerimento
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
A
Presidência
tomará
as
providências requeridas.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 108, de 1962, em que o
Senhor Senador Afrânio Lages, solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de
1952, que modifica o artigo 880, do
Código de Processo Civil, que se achava
em poder da extinta Comissão Especial
de Revisão do Código de Processo Civil
seja encaminhado a Comissão de
Constituição e Justiça, sendo feita, se
necessária, a restauração do processo
respectivo.
Em votação
Os Senhores que aprovam o
Requerimento
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
A
Presidência
tomará
as
providências requeridas.
Votação, em discussão única do
Requerimento nº 109, de 1962, em que o
Sr. Senador Afrânio Lages, solicita que o
Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955,
que altera disposições do Decreto-lei nº
1.608, de 13 de setembro de 1939
(Código de Processo Civil), que se
achava em poder da extinta Comissão
Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhado a
Comissão de Constituição e justiça,
sendo feita se necessária, a restauração
do processo respectivo.
Em votação.
Os Senhores que aprovam o
Requerimento
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
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A
Presidência
tomará
as
Providências requeridas.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 110, de 1962, em que
o Sr. Senador Afrânio Lages solicita que
o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de
1954, que modifica o inciso IV do artigo
842, do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de
setembro de 1939 (Código de Processo
Civil), que se achava em poder
da extinta Comissão Especial de
Revisão do Código de Processo Civil
seja encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, sendo feita, se
necessária, a restauração do processo
respectivo.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado. A Presidência
tomará, as medidas determinadas nesta
decisão do Plenário.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 111, de 1962, em que o
Sr. Senador Mem de Sá solicita
transcrição nos Anais da nota conjunta
dos Presidentes das Repúblicas do Brasil
e dos Estados Unidos da América.
Em votação o requerimento.
O SR. MEM DE SÁ (para
encaminhar a votação) (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, saindo de meus
hábitos parlamentares, decidi requerer
a inserção nos Anais do Senado da
nota conjunta assinada pelo Presidente
da República dos Estados Unidas do
Brasil e pelo Presidente da República
dos Estados Unidos da América do
Norte, durante a recente viagem que o
primeiro fez à grande Nação do
hemisfério norte.
A
demora
determinada
pela
superverfiência da Semana Santa, fez
com que o objetivo imediato da minha
iniciativa não encontrasse a ressonância
que eu tinha em mira. Entretanto, mesmo
agora, passados talvez quinze dias da
divulgação dêsse documento, penso ser
necessário e mais do que justo que
figurem nos Anais de Parlamento
brasileiro não apenas a nota assinada
entre os Presidentes também a que o foi
pelos Presidentes do Brasil e dos Estados
Unidos, como do Brasil e do México.
São, realmente, documentos de
imensa significação. Eu os li com grande
atenção e muito cuidado, não venho
como lhes regatear aplausos e louvores,
tal o equilíbrio, a elevação dos seus
têrmos e, principalmente, a transferência
dos princípios que ali são apenas
reafirmados, mas que, por o serem,
ainda mais relêvo, creio eu, devem
merecer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pediria
a V. Ex.ª a gentileza de dar conhecimento
à Casa do texto das duas Notas.
O SR. MEM DE SÁ: – Terei mesmo
prazer em fazê-lo. Imaginava que os
textos
das
Notas
fôssem
do
conhecimento de V. Ex.ª porque a
Imprensa do País as divulgou no
momento.
O SR. SÉRGIO MARINHO: –
Conhecia a Nota subscrita pelos
Presidentes da República do Brasil e do
México, mas mão me chegou ao
conhecimento
a
assinada
pelos
Presidentes John Kenedy e João Goulart.
O SR. MEM DE SÁ: – Essa foi a
primeira e, a meu ver, a mais significativa.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – A outra
também não deixa de ser significativa,
porque, segundo penso, acentua ponto de
vista diverso do da primeira.
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O SR. MEM DE SÁ: – Não desejo
entrar na análise crítica dos documentos.
Meu objetivo é consignados nos Anais do
Poder Legislativo documentos dessa
importância.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:
Muito bem!
O SR. MEM DE SÁ: – ...para que não
fiquem apenas como estão, – em publicações
da Imprensa. Creio que certos documentos
devem necessàriamente, incorporar-se aos
Anais do Parlamento, inclusive como fonte de
pesquisa e de consulta para os estudiosos e,
sobretudo, para os políticos.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – V
Excelência tem tôda a razão, porque,
documentos de menor relevância têm
sido incluído nos Anais do congresso
Nacional.
O SR. MEM DE SÁ: – Não entro,
repito; na análise crítica dos documentos.
Considerei-os ao lê-los, merecedores de
louvor. De qualquer forma, mesmo que
houvesse, de parte de qualquer Senador,
restrição a uma outra passagem, a uma
ou outra forma de expressão de
pensamento, devem ser transcritos e
mantidos nos nossos Anais.
O SR. SÉRGIO MARINHO: –
Independentemente do conhecimento das
notas, posso, adrede, dizer a V. Ex.ª que
votarei de acôrdo com o requerimento de
V. Ex.ª.
O SR. MEM DE SÁ: – Folgo com a
oportunidade que V. Ex.ª a me oferece de
ler o documento pois, desta forma, será
novamente lembrada a importância dessas
afirmações de princípios democráticos e de
política continental a fim de que fique bem
viva na lembrança de tôdas.
Deixando de fora o preâmbulo, diz a
nota:
(Lendo)
"Reafirmam
que
a
tradicional
amizade entre o Brasil e os estados
Unidos cresceu através dos anos, como
conseqüência da fidelidade dos povos
brasileiro e norte-americano aos ideais
comuns da democracia representativa e
do progresso social, ao mútuo respeito
entre as duas nações, e à sua
determinação de que ambos os governos
trabalhem lado a lado na causa da paz e
da liberdade.
Os dois presidentes declaram que a
democracia política, a ande independência
nacional, a alto-determinação e a liberdade
individual são os princípios políticos que se
enquadram nas políticas nacionais do Brasil
e dos Estados Unidos. Ambos os países
estão aliados num esfôrço de âmbito mundial
para promover o progresso econômico e a
justiça social que constituem os únicos
fundamentos seguros da liberdade humana".
Veja V. Ex.ª que são trechos
lapidares.
(Lendo)
"Os
presidentes
discutiram
a
participação de seus países nas
conversações de desarmamento de
Genebra e concordaram em prosseguir
na tarefa de reduzir as tensões mundiais
mediante negociações, assegurando um
desarmamento progressivo, sob contrôle
internacional eficiente".
"O Brasil, aceita, aqui, o contrôle
internacional eficiente.
"Os recursos liberados em resultado de
tal desarmamento, poderiam ser utilizados
em propósitos pacíficos que beneficiarão os
povos de tôdas as latitudes".
Eis um ideal a ser alcançado pela
Humanidade, ideal que resolveria,
provavelmente,
grande
parte
dos
problemas materiais do Mundo.
"Os dois Presidentes reafirmaram a
dedicação de seus países ao sistema
interamericano e aos valores da
dignidade humana, liberdade e progresso,
nos quais aquele sistema tem base.

Expressaram sua intenção de reforçar o
dispositivo interamericano para a cooperação
regional e para uma tarefa conjunta,
destinadas a proteger êste Hemisfério contra
tôdas as formas de agressão; também
expressaram o anseio de que as crises
políticas nas nações americanas sejam
resolvidas através de pacífica adesão ao
govêrno constitucional, ao império da lei e ao
consentimento do povo, expresso através de
processos democráticos.
Os presidentes reafirmaram sua
adesão aos princípios da carta de Punta
del Este e sua intenção de levar avante
os compromissos que assumiram por
efeito daquela Carta. Acordaram quanto à
necessidade de rápida execução das
medidas necessárias para tornar efetiva a
"Aliança
para
o
Progresso"
–
programação nacional para concentração
de recursos em objetivos de alta
prioridade no terreno do progresso social
e econômico; reformas institucionais,
inclusive reforma da estrutura agrária,
reforma fiscal e outras mudanças exigidas
para que fique assegurada uma ampla
distribuição
dos
frutos
do
desenvolvimento entre todos os setores
da comunidade; e assistência técnica e
financeira para acelerar a consecução
dos programas de desenvolvimento
nacional.
Os presidentes acentuaram o
importante papel representado pelos
sindicatos trabalhistas, agindo dentro dos
princípios democráticos, para alcançar os
objetivos da "Aliança para o Progresso".
O presidente Goulart declarou a
intenção do govêrno do Brasil de reforçar
os instrumentos para a programação
nacional, seleção de prioridades e preparo
de projetos. O presidente KennedY
sublinhou a presteza do govêrno dos
Estados Unidos em designar elementos
que trabalharão junto ás repartições
competentes brasileiras, com o objetivo de
reduzir os atrasos na seleção dos projetos
e no fornecimento da ajuda externa.
Os
presidentes
notaram
com
satisfação a efetiva cooperação dos dois
governos na elaboração de um acôrdo para
ajuda em larga escala dos Estados Unidos
ao programa do govêrno brasileiro de
desenvolvimento no Nordeste do Brasil.
Manifestaram a esperança de que o
programa daria uma resposta profícua, em
data próxima, às aspirações do sacrificado
novo daquela área por uma vida melhor.
O Presidente do Brasil manifestou a
intenção de seu govêrno de manter
condições de segurança que permitirão o
progresso das emprêsas privadas. Revelou
que, nos acertos para a transferência das
emprêsas de utilidade pública ao domínio
brasileiro, seria mantido o princípio da justa
compensação com reinvestimento em
outros setores importantes para o
desenvolvimento econômico brasileiro.
O presidente Kennedy expressou
grande interêsse heste assunto.
Os dois presidentes discutiram os
esforços que o govêrno do Brasil realiza
em favor de um programa de recuperação
financeira, visando reter o custo da vida e
assegurar um rápido esclarecimento
econômico e desenvolvimento social, num
complexo de economia equilibrada. O
govêrno do Brasil já adotou medidas
significativas dentro dêsse programa. Os
presidentes concordaram em que êstes
esforços, se efetivamente levados a cabo,
assinalarão um importante passo avante
dentro da "Aliança para o Progresso". Os
presidentes acolheram satisfeitos a
compreensão
a
que
chegaram
recentemente o ministro da Fazenda do
Brasil e o secretário do Tesouro dos
Estados Unidos pela qual os Estados
Unidos
estão
ilegivel
programa
apresentado pelo govêrno do Brasil.
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A fim de promover a expansão dos
mercados
latino-americanos
e
de
encorajar o uso mais eficiente dos
recursos disponíveis, os dois presidentes
indicaram seu apoio à área de Livre
Comércio da América Latina e sua
intenção
de
acelerar
o
seu
desenvolvimento e fortalecimento.
Os dois presidentes discutiram os
aspectos principais do problema de
matérias-primas e produtos primários.
Decidiram dar inteiro apoio a conclusão
de um acôrdo mundial sôbre café, o qual
se acha em processo de negociação,
Apoiarão conjuntamente as gestões junto
ao Mercado Comum Europeu, com o fim
de eliminar os excessivos impostos de
consumo que limitam as rendas de tais
produtos, e a discriminação aduaneira
que reduz o fácil acesso dos produtos de
base de origem latino-amerino aos
mercados europeus.
Em conclusão, os dois presidente
concordaram em que sua troca de idéias
confirmara
as
estreitas
relações
existentes entre os seus dois governos e
suas duas nações. O presidente Kennedy
reafirmou o compromisso de seu país de
cooperar com o govêrno do Brasil no seu
esfôrço de atender às aspirações do povo
brasileiro de progresso econômico e
justiça social. Os dois presidentes
reafirmaram sua convicção de que o
destino do Hemisfério repousa na
colaboração de nações unidas pela fé na
liberdade individual nas instituições livres
e na dignidade humana".
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
nobre orador permite um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita
honra ouço o aparte do meu eminente
colega.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V.
Ex.ª pratica ato de real patriotismo
requerendo a inserção nos Anais da Casa
dêsses documentos, que representam, na
verdade um marco definitivo na História
das nações americanas e – por que não
dizê-lo? – na História moderna do mundo.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito
agradecido a V. Exa.
O SR. PADRE CALAZANS V. Ex.ª
permite um aparte? (assentimento do
orador:
–
Apenas
para
um
esclarecimento: o que V. Ex.ª acaba de
ler é realmente uma nota oficial ou relato
da imprensa sôbre a Nota oficial?
O SR. MEM DE SÁ: – Direi ao
nobre Senador Padre Calazans que
esta publicação do jornal que faz
no Brasil as vêzes do "Time" de
Londres, jornal que só publica o
que é rigorosamente certo e cujas
informações são tão precisas que
nunca são alteradas – "O Estado de
São Paulo". Aliás, no "Jornal do Brasil"
e no Correio de Manhã", outras duas
folhas que li, havia os mesmos têrmos.
A informação é de Washington, ao
mesmo tempo, por três agências:
"Associated
Press",
"United
Press
International" e "A.F.P."
É o seguinte o texto do Comunicado
distribuído hoje, pelos governos do Brasil
e dos Estados Unidos da América, em
Washington...
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Seguese o que V. Ex.ª leu?
O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O
nobre Senador Padre Calazans imaginou
tratar-se de resumo das conversações e
não da Nota expedida pelos dois
governos.
O SR. MEM DE SÁ: – Quando dois
chefes de Estado se munem em têrmos
de conversação como essa, geralmente
as conversações são concluídas pela
publicação de um Comunicado conjunto...
O SR. RUY CARNEIRO: – ...oficial.
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O SR. MEM DE SÁ: – ...em que se
dá a público o resumo de tôda a matéria
discutida e aprovada.
Esta é a nota conjunta, divulgada a
simultâneamente pelos governos dos
Estados Unidos da América e do Brasil.
O SR. PADRE CALAZANS: –
Apenas ainda um esclarecimento: julguei
que houvesse um documento oficial,
trazendo a assinatura dos dois Chefes de
Estado e naturalmente, o Ministério das
Relações Exteriores no Brasil e a
Secretaria
do
Estado
Americano
guardassem,
digamos
assim
as
respectivas Notas...
O SR. MEM DE SÁ: – Não.
O SR. PADRE CALAZANS: –
...dada a importância do assunto, como
disse V. Ex.ª, para as pesquisas, para a
segurança, para a firmeza na continuação
da política externa do Brasil e da defesa
dos princípios dessa política. Era
importante que a cópia dêsse documento
constasse dos Anais da Casa. Entretanto,
pela explicação que V. Ex.ª acaba de
oferecer, acredito que não houve um
relato oficial com a assinatura dos dois
Chefes de Estado...
O SR. MEM DE SÁ: – Claro!
O SR. PADRE CALAZANS: – ...ou
comunicado dos assuntos tratados das
disposições em que se colocaram a
respeito das relações das duas Nações e
no interêsse das nações vizinhas.
O SR. MEM DE SÁ: – Claro. Não foi
assinado nenhum protocolo, nenhum
acôrdo, nem convênio, como nas
ocasiões em que há trocas de
documentos assinados. Aliás, não são os
Presidentes os que assinam e sim os
Ministro de Estado. Mas o documento tem
a mesma significação, porque é o resumo
das conversações, resumo que foi
examinado, lido e aprovado por ambos os
Governos.
O SR. RUY CARNEIRO: – E
divulgado em Washington e no Rio de
Janeiro.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – E,
oficialmente, não contestado pelo se
Itamarati.
O SR. MEM DE SÀ: – Não foi oficial
a transcrição daquilo que os Presidentes
discutiram, afirmaram e concordaram.
O SR. RUY CARNEIRO: – Perfeito!
O SR. MEM DE SÁ: – E não há
como subestimar o documento embora
não trate de documento oficial.
O SR. PADRE CALAZANS: – Não
subestimo; apenas supus tratar-se de
Nota oficial. Acho, porém, de grande
importância e relêvo que essa Nota seja
transcrita nos Anais desta Casa.
O SR MEM DE SÁ: – Era o que eu
realmente desejava. Mas não seria
justo a transcrição apenas da nota as
conversações entre o Presidente do
Brasil e o dos Estados Unidos,
informando-se a nota assinada entre os
Presidentes do Brasil e do México.
Seria até desprimoroso. Pediria, pois,
licença para aditar o requerimento
incluindo também a Nota referente às
conversações entre os Presidentes do
Brasil e do México. Entretanto caso
seja longa a referida nota, pediria a V.
Ex.ª que nos lêsse apenas determinado
trecho, em que há referência à posição
do Brasil e do México na política
internacional. Se não me engano, há
qualquer manifestação de respeito de
independência ou de neutralidade.
O SR. MEM DE SÁ: – Sr.
Presidente o trecho da nota que o no-
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bre Senador Venâncio Igrejas solicita seja
lido é o seguinte:
Declararam que a política exterior do
México e do Brasil é uma política
independente,
que
lhes
permite
considerar com absoluta liberdade e sob
sua própria responsabilidade tôdas as
questões internacionais, sem vinculação
com nenhum bloco político-militar.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O texto
não é dos mais felizes.
O SR. MEM DE SÁ: – É preciso,
entretanto, dizer que há um trecho em que
se reafirmam os compromissos do Brasil e
do México, com a política interamericana.
De modo que se poderá interpretar o trecho
que acabo de ler como fazendo menção à
política mundial. Quanto à felicidade ou não
do trecho, não levanto o problema. Pedi
uma transcrição e me pareceu que depois
de haver pedido a primeira, não poderia
fugir de solicitar a segunda, sob pena de
cometer uma descortezia, não para com
um Presidente da República, mas para
com um país amigo, como é o México.
O SR. PADRE CALAZANS: – É
importante que também êsse documento
fique nos anais desta Casa.
O SR. MEM DE SÁ: – É claro. A
respeito dêsse trecho não emito opinião.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Ex.ª
aceita aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Não só
concedo o aparte, senão que muito me
honra recebê-lo.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Talvez
ninguém se tenha batido com mais ardor do
que eu pela indicação do atual chanceler San
Tiago Dantas para chefiar a Missão
Permanente do Brasil junto às Nações Unidas.
E, pelas mesmas razões, se não tive
oportunidade de fazê-lo, o faria em tôrno da
indicação de seu nome para executar a
política externa do Brasil como Ministro das
Relações Exteriores. Entretanto, não julgo o
texto da Nota, conforme inicialmente disse,
dos mais felizes. O Brasil não pode, a essa
altura do seu passado e dos compromissos
livremente assumidos por êle, reivindicar
posição de estado independente no plano
internacional. Essa independência proclamada
implicaria na rejeição de compromissos que
êle espontâneamente assumira e que
virá incontestàvelmente quebrar a unidade
continental do hemisfério da qual tanto
carecemos, hoje mais do que em qualquer
outra época. Era êste, Senador Mem de Sá, o
ligeiro reparo que desejava fazer à Nota que V.
Ex.ª acaba de ler e cuja transcrição pediu, com
muita oportunidade, nos Anais do Cogresso
Nacional.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o
prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Fui
eu que evidentemente levantei essa
questão, porque quando a Nota foi
publicada
tive
a
minha
atenção
despertada por êsse trecho. Não me
pareceu realmente muito feliz, como aqui
se disse, e quando pedi a V. Ex.ª que o
lesse, V. Ex.ª percebeu onde queria eu
chegar. Tanto que leu logo o outro trecho
que a meu ver, é, em parte, uma ressalva
do primeiro, porque a se dizia que o
Brasil devia assumir posição de
independência na política Internacional e
nenhuma vinculação tinha com políticos e
militares. Estou plenamente de acôrdo
quanto a essa linha de independência do
Brasil, desde que ela não o comprometa
com o chamado neutralismo na política
exterior que, a meu vez, não se confunde
com neutralidade. O neutralismo é
hoje na política externa, uma terceira
posição e, a meu ver, algo e suspeita.
Eu desejava ressaltar que o Brasil,
sem prejuízo de sua posição de
independência,
tinha
então
dois
compromissos sérios do ponto de vista
de vinculação: com o bloco político

a que pertence, que é aquele de sistema
interamericano, e, com referência ao
aspecto militar, o do acôrdo militar BrasilEstados Unidos. A mim me parece um
tanto razoável que o texto dizer-se que o
Brasil não tinha nenhuma subordinação
grupo político ou militar; mas não
pròpriamente: vinculação. Vinculação
temos com o sistema interamericano e,
também, através do Acôrdo Militar BrasilEstados Unidos. Era isto o que eu queria
dizer, mas como interpretação, como
esclarecimento dêsse trecho da Nota,
pois concordo plenamente quanto à
inserção dela nos Anais do Senado.
O SR. MEM DE SÁ: – Como V. Ex.ª
teve oportunidade de observar, abstiveme completamente de comentá-la. Não
pretendia nem lê-la. Só o fiz a pedido do
Senador Sérgio Marinho e, depois, de V.
Ex.ª.
Eu
comentaria,
numa
outra
oportunidade que não esta, as duas
Notas e demonstraria desde logo, que a
minha
posição,
no
caso,
seria
completamente diversa. Sou dos que
entendem que o Brasil deve ser,
positiva, franca e rasgadamente, aliado
ao Mundo Ocidental e cristão. (Muito
bem!). Deve ser vinculado política e
militarmente...
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Desde que essa vinculação não
prejudique sua independência.
O SR MEM DE SÁ: – ...aos seus
amigos da civilização, do ideal, do direito.
Esta a minha posição. Entendo,
portanto,
que
estas
declarações
reiteradas de afastamento dos dois
grandes blocos em que, hoje se divide o
mundo, não é a posição que corresponde
ao ideal que me anima – a mim e, creio a
uma grande parte, senão à maioria
esmagadora do povo brasileiro.
De qualquer forma, porém, creio que
não devemos comentar ou criticar as
Notas, que poderão, em outro discurso,
ser objeto de comentários. No entanto, é
interessante juntar as duas, porque, a
meu ver, o contexto de ambas, deve ser
interpretado não apenas lendo uma só,
pois elas se completam, Não posso
admitir duplicidade um Presidente da
República que, depois de aceitar a Nota
num dia, chegasse a afirmações
contraditórias ou antagônicas dois dias
depois, às anteriores.
Penso, por isto, que as duas Notas
devem irmanar-se e o conteúdo da
segunda deve ser lido sob a luz que vem
da primeira, como, da mesma forma, o
que está na segunda, deve ser
considerado tendo em vista o que se diz
na primeira.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: –
Estamos de acôrdo quanto à inserção das
Notas nos Anais do Senado, mas seria
conveniente que, nós que vamos aprovar
a
inserção,
déssemos
logo
a
interpretação que têm. Como V. Ex.ª e
vários Srs. Senadores, estou de acôrdo a
respeito desta parte.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª.
Era, Sr. Presidente, o que tinha a
dizer. (Muito bem! Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Mem de
Sá, o Sr. Moura Andrade deixa a
Presidência, assumindo-a o Sr. Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. PAULO FENDER (para
declaração de voto): – Senhor
Presidente e Srs. Senadores, ouvi, com
atenção, os debates que, aqui, se
travaram...
O SR. MEM DE SÁ: – Não houve
debates!...
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O SR. PAULO FÉNDER: – Houve
debates e críticas, embora o digno autor do
Requerimento se abstivesse de debater e
criticar.
Entretanto, não pôde a matéria deixar
de ser examinada por vários Senhores
Senadores. Houve críticas a uma possível
contradição existente entre a Declaração do
México, e a Declaração dos Estados Unidos.
De minha parte consigno o meu voto
pela inserção nos nossos Anais das duas
notas declarando que sou pela absoluta
independência do Brasil em política
exterior.
Acho que a tese defendida pelo
Senhor Ministro San Thiago Dantas,
numa nova política exterior brasileira, é
perfeitamente consentânea com os
nossos princípios de povo irmanado à
política ocidental cristã, a que se refere o
nobre Senador Mem de Sá.
Todavia, creio que esta independência
nos livra de um caudilhismo obsoleto, que
nos trazia perante o mundo numa situação
de subalternidade, contra a qual os tempos
modernos nos levam necessariamente a
reagir.
Devemos
ter
linha
política
internacional nossa; independente, é a
que defendeu o Sr. Ministro San Thiago
Dantas em Punta Del Este é a meu ver e
a ver de meu Partido a linha boa, a linha
própria.
Por conseguinte, Sr. Presidente, com
esta declaração, eu analiso o documento,
já que êle foi analisado, ainda reportandome à própria importância assinalada pelo
nobre Senador Mem de Sá, destacando o
que se refere, ao amparo que os Estados
Unidos nos dariam junto ao Mercado
Comum Europeu e também com relação à
exportação de matérias primas minerais.
V. Ex.ª, se lêr novamente a nota,
verificará que os Estados Unidos se
referem à exportação de matérias-primas
naturais.
O SR. MEM DE SÁ: – Não preciso ler.
A, nota se refere aos acôrdos internacionais
a respeito de fornecimento de matériasprimas: E' problema de magno interêsse para
a América do Sul...da estabilidade relativa
pelo menos dos preços das matérias primas
e gêneros alimentícios.
O SR. PAULO FÉNDER: – Perfeito.
Não há contradição no que V. Ex.ª
esclarece. Apenas suplementa V. Ex.ª
meu pensamento, porque êstes acôrdos
firmados com os Estados Unidos...
O SR. MEM DE SÁ: – Internacional.
O SR. PAULO FÉNDER: – ...para
fornecimentos de matérias-primas, são
acôrdos com o Brasil, são acôrdos
existentes.
Justificando meu voto destaco a atuação
que os Estados Unidos nos querem dar com
relação ao Mercado Comum Europeu. Li,
recentemente, nos jornais que os Estados
Unidos e a Inglaterra acabam de decidir-se
pelo apoio absoluto ao Mercado, Comum
Europeu. Isto importa necessariamente em
prejudicar de certa forma o mercado sulamericano
através
do
estímulo
ao
fornecimento de produtos comerciais da Africa.
Esta é que é a realidade independentemente
de acôrdos escritos. Sabe-se que o Mercado
Comum Europeu promove a mobilização de
produtos africanos, em detrimento do mercado
brasileiro.
É o caso de nos dirigirmos ao GATT
e perguntarmos que papel representamos
ali, através de tantas obrigações tarifárias.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Lembro aos Srs.
Senadores que o nobre Senador Paulo
Fénder está falando em declaração de
voto, quando, nos têrmos do Regimento,
não são permitidos apartes.
O SR. PAULO FÉNDER: – Lamento
que o Regimento me prive do aparte
do nobre Senador Nogueira da Ga-
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ma. Entretanto, poderá S. Ex.ª expressar
seu pensamento, falando para declaração
de voto, como o estou fazendo.
Sr. presidente, segundo leio nos
jornais, o que desejo esclarecer é o que
resulta para nós dessa nova política
anglo-americana quanto ao Mercado
Comum Europeu. Ora, viajei pela Europa
e vi como êsse Mercado protege o café
da África. Em tôdas as cidades que
percorri verifiquei que o café brasileiro era
colocado em segundo lugar, em relação
aos cafés africanos, sem embargo do
trabalho infatigável de nosso escritório em
Milão,
que
desenvolve
tremendos
esforços no sentido de propagar nosso
principal produto de exportação. E' certo,
porém que, viajando pela Itália, se sabe
que a maior parte do café ali consumido é
proveniente da África.
Então, Sr. presidente, comentando,
como não poderia deixar de fazê-lo, as
notas que, em boa hora, o nobre Senador
Mem de Sá, requer sejam transcritas em
nossos Anais, com aprovação dêste
Plenário, faço com que constem também
dos nossos Anais esta minha declaração,
que encerra, afinal, de contas, uma certa
estranheza a respeito do fato mesmo de
tão recentes serem essas declarações e
já haver propósitos dos nossos amigos
americanos no sentido de a elas não dar
ao que parece maior importância, a ser
verdade que vão apoiar deliberadamente
o mercado Comum Europeu.
Era o que tinha a declarar, em
explicação de voto, assinalando a
surprêsa que irrecusàvelmente os fatos
suscitam. Só isso, Sr. Presidente,
Obrigado (Muito bem).
O SR. PADRE CALAZANS (para
declaração de voto): – Senhor Presidente,
votei favoràvelmente à inserção, nos Anais
da Casa, das notas dos Presidente do
Brasil e Estados Unidos e do Brasil e
México por sentir que, realmente, são dois
documentos de alto relêvo e importância
para a vida da Nação.
No entanto, quero deixar claro que
definem elas a independência política do
Brasil, a independência do Brasil no
sentido de suas relações com outras
Nações, mas que essa independência
não significa qualquer rutura dos
compromissos estabelecidos naqueles
tratados e acôrdos que a Nação mantém
com muitos povos amigos, não só
americanos como ainda europeus e de
outros continentes.
Sr, Presidente, faço minhas as
palavras do nobre Senador Mem de Sá
quando diz que, realmente, nossa posição
só se pode situar dentro de uma afirmação
dessa independência na defesa do Mundo
ocidental, do Mundo Cristão. A êsse mundo
não podemos escolher para pertencer –
realmente, a êsse pertencemos.
Assim, salvaguardando os princípios
do valor e da dignidade humana, e da
própria compostura nas relações com as
demais Nações, votei favoràvelmente à
inserção das respectivas notas aos Anais
desta Casa.
Era e que tinha a declarar. (Muito
bem!)
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (para
declaração de votos): – Sr. Presidente,
votei favoràvelmente à inserção, nos Anais
do Senado, das notas referidas pelo nobre
Senador Mem de Sá. Realmente, devem
elas ficar registradas nos arquivos desta
Casa como documentos da mais alta
importância, pois que definem, nos dias
atuais, a política que orienta nosso País e
que deve continuar a traçar suas diretrizes
no futuro.
Votei
favoràvelmente,
ao
requerimento do nobre Senador gaúcho
por todos os têrmos das referidas
notas, mas especialmente por dois motivos
principais: em primeiro lugar, pela
segurança e firmeza com que o Presidente
do Brasil e o Presidente dos Es-
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tados Unidos definiram e conceituaram a
liberdade democrática, dando ao mundo
uma definição clara e robusta dos
princípios que devem orientar os povos
que seguem os regimes livres.
Encontrava-me, no dia em que essas
notas foram expedidos, na cidade de
Roma, integrando a missão que ali se
achava presidida pelo eminente Senador
Moura Andrade. Nesse mesmo dia, o
nobre Presidente do Senado brasileiro,
respondendo a saudação que lhe fôra
feita pelo Presidente do Senado italiano,
teve ensejo, por sua vez, de enunciar um
conceito nôvo e brilhante de liberdade,
isso o ilustre Presidente desta Casa, que
o homem pode gozar dos mais variados
direitos independentes do que possa
ocorrer com as demais criaturas De um
direito, porém, o homem não pode gozar,
não pode dispôr, um direito o homem não
pode usar sem que primeiro esteja em
condições de dá-lo aos outros homens
ou, de qualquer maneira, assegurá-lo às
outras
criaturas,
ainda
que
sob
cooperação. Referia-se o nobre Senador
Moura Andrade ao direito de liberdade, o
maior de todos os bens que a criatura
humana pode usufruir:
Nesta mesma ocasião, os dois
Presidentes emitiam conceito semelhante
da liberdade democrática, igualando-se,
assim, ao nosso eminente Presidente,
Senador Moura Andrade, que pronunciava
em Roma êste conceito nôvo, de notável
clarividência e de profunda filosofia sôbre a
liberdade democrática.
Fui ainda, favorável à inserção destas
notas em nossos Anais pelo relêvo com
que os dois Presidentes acentuaram a
política de Independência que o Brasil deve
manter para com as Nações do mundo.
Ouvi, Sr. Presidente, as observações feitas
por alguns dos eminentes colegas com
referência aos compromissos assumidos
pelo nosso País e na minha análise, no
raciocínio que fiz sôbre as notas firmadas
pelos dois Presidentes, não encontrei
motivo algum, a menor razão que seja,
para se pôr em dúvida a responsabilidade
do Brasil nos compromissos de ordem
internacional porventura firmados. A
posição de independência política que o
Brasil assumiu, através das notas referidas,
não colide, de modo algum, com os pactos
ou compromisso a que está obrigado em
virtude de tratados ou convenções
internacionais.
Creio que dêsse pressuposto não é
possível fugir, nem mesmo sob o ponto
de vista militar a que se faz alusão,
porque o acôrdo militar existente entre o
Brasil e os Estados Unidos não se refere
a acôrdo de blocos mas é um acôrdo para
a defesa de todo o nosso hemisfério, é
um acôrdo de defesa continental, de
defesa de tôda a América.
Assim, Sr. Presidente, eu me permito
a liberdade de acentuar êsse aspecto
para que não paire a menor dúvida sôbre
a independência que nosso País mantém
na sua política externa, na negociação e
no trato com as demais nações que o
Brasil ressalva. Daqui por diante, é um
direito que êle deseja ressalvar o de ser
ouvido por essa forma, o que não impede,
não anula e nem invalida, de modo algum
os compromissos a que se acha
vinculado.
Sr. Presidente, votei favoràvelmente
à inserção das duas notas, também pela
alusão ao apoio dado ao nosso País, com
relação às restrições que hoje sofremos
no Mercado Comum Europeu.
O nobre Senador: Paulo Fender teve
ensêjo de dizer que, recentemente, os
jornais publicaram que a Inglaterra e os
Estados Unidos se declararam favoráveis
ao Mercado Comum Europeu.
Como modesto Delegado do Brasil à
última
reunião
do
GATT,
tive
oportunidade de verificar o frenesi, a
surprêsa que causou, naquela grande as-

sembléia, a manifestação favorável da
Inglaterra e dos Estados Unidos ao
protesto de nosso Ministro da Indústria e
do Comércio quanto às restrições do
Mercado Comum Europeu em relação
aos produtos brasileiros.
O Brasil foi taxativo, positivo,
concludente
em
não
aceitar
as
prerrogativas ou vantagens concedidas
pelo Mercado Comum Europeu aos
países da África. E os Estados Unidos,
pelo seu Delegado, como a Inglaterra, por
seus Ministros, também se manifestaram
favoráveis ao Brasil, causando o fato
certa surprêsa às demais Delegações.
Sr. Presidente, conheço bem –
porque tive ensêjo de analisar o problema
sôbre o qual ainda me detenho, comooutros colegas igualmente o fazem – o
que ocorre hoje em relação ao Mercado
Comum
Europeu
e
às
nossas
exportações. Não levantarei, jamais,
minha voz, dentro desta Casa ou fora
dela, para admitir a menor transigência
em relação às concessões feitas por êsse
Mercado Comum aos países africanos,
em detrimento das nossas exportações
Ao contrário, estarei sempre preparado
para
defender
nossos
interêsses,
contestando as causas do Mercado
Comum Europeu aceitas, indevidamente,
pelo GATT contra as letras do seu
Acôrdo. Mas a verdade deve ser dita: até
o presente momento as únicas nações
que resolutamente se manifestaram a
nosso favor foram, efetivamente, os
Estados Unidos da América do Norte e a
Inglaterra.
Assim, Sr. Presidente, com a
esperança que nos abre essa atitude
adotada pelas duas nações, em relação ao
Mercado Comum Europeu, tão restritivo ao
nosso comércio exterior, votei a favor da
inserção em Ata das duas notas, porque, de
certo modo, é um compromisso que fica
escrito e uma palavra que se empenha de
dois Presidentes – o dos Estados Unidos e o
do México, em favor de nosso protesto, que
há de ser renovado e até que essa situação
se modifique, pois não será possível
continuarmos sofrendo desvantagens que a
integração econômica da Europa ela impõe
à nossa economia.
Por êste motivo, Sr. Presidente, dei
meu voto a favor da Nota e o fiz com
grande ufania e regozijo porque,
pertencendo ao Partido Trabalhista
Brasileiro, vejo que o Presidente da minha
agremiação política – o eminente Senhor
João Gorlart, – soube representar com
dignidade, nobreza e elevação em sua
visita à grande Nação americana, os
interêsses do povo cujos destinos êle hoje
preside, falando sobretudo franca e
resolutamente, sem peias de qualquer
natureza, de modo a que es problemas
pudessem
ser
examinados
com
clarividência.
Faço-o com regozijo, também, porque
vejo que essa Nota resultou, por igual, do
trabalho dêsse homem eminente que saído
das fileiras do meu Partido, honra, hoje, a
Pasta das Relações Exteriores, – o
Professor e Ministro San Thiago Dantas.
Estas as razões que me levaram a
votar a favor da Nota. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE:
Eleição
da
Comissão
Especial
destinada a emitir parecer sôbre o Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1962, que
altera a redação do, art. 186, da Constituição
(obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e
proibição de nomeações interinas).
Sôbre a mesa Requerimento, que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 139, DE 1962
Nos têrmos do art. 274, letra d,
do Regimento Interno, requeiro o
adiamento da eleição constante do item
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13 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na
próxima sessão.
Sala das Sessões, em 25 de abril de
1962. – Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria é
retirada da Ordem do Dia.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 115, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 1959 que unifica
as carreiras de Engenheiro e de,
Engenheiro de Aeronáutica e dá outras
providências.
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão o Requerimento (Pausa).
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando fazer uso da palavra, encerro a
discussão:
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer como se como se
encontram. (Pausa).
Está aprovado.
Projeto de Lei a que se refere o
Requerimento
será
incluído
oportunamente, na Ordem do Dia.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 116, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara nº 42, de 1955, que
aprova o Plano de Viação Nacional.
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão o Requerimento. – (Pausa).
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Requerimento queiram permanecer como
se encontram. (Pausa).
E' aprovado.
Na devida oportunidade, o projeto a
que se refere o requerimento será
incluída na Ordem do Dia.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 177, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita a
inclusão em Ordem do Dia do projeto de
Lei do Senado nº 21, de 1952, que
estabelece indenização para os casos de
aprisionamento injusto.
Há
pedido
de
retirada
do
Requerimento nº 117 da Ordem do Dia.
Vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 140, DE 1962
Nos têrmos do art. 253, letra a, do
Regimento Interno, requeiro seja retirado
da tramitação na Casa o Requerimento nº
117, de 1962 de minha autoria.
Sala das Sessões, 25 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Em
consequência da deliberação do Plenário,
o requerimento será arquivado.
Votação, em discussão única, do
Requerimento nº.118, de 1962, em que o
Sr. Senador Jefferson de Aguiar solícita,
passe à Comissão que se seguiu no
despacho inicial de distribuição o Projeto
de Lei do Senado nº 8, de 1954, que cria
o Serviço Nacional de Assistência à
Velhice e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Requerimento
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
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Em conseqüência da deliberação do
Plenário, o Projeto deixará a Comissão de
Legislação Social a fim de ser encaminhado
à de Educação e Cultura.
Votação, em discussão única, do projeto
de Lei da Câmara número 374, de 1952 (nº
1.804, de 1952, na Casa de origem) que
regula os direitos civis da mulher casada e dá
outras providências, tendo:
PARECERES de Constituição e Justiça:
1º – Nº 923, de 1959, oferecendo
substitutivo (com voto em separado do Sr.
Senador João Villasboas);
2º – Nº 271, de 1960, contrário à
emenda de Plenário;
3º – Nº 65. de 1962 (em virtude do
Requerimento nº 208, de 1931), pelo
prosseguimento da tramitação da matéria,
nos têrmos dos pronunciamentos anteriores,
dada a possibilidade de, na discussão
suplementar a que deverá ser submetido o
substitutivo, se aprovado, ser êle modificado,
por meio de novas; emendas, com
aproveitamento das sugestões fornecidas
pelo instituto da Ordem dos Advogados
Brasileiros.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com
o art. 271 do Regimento Interno está reaberta
a discussão especial da emenda de Plenário.
Em discussão.
Nenhum Sr. Senado desejando fazer
uso da palavra, vou encerrar a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Passa-se à discussão e votação do
substitutivo, oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça sem prejuízo da citada
emenda.
Em discussão o Substitutivo – (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Substitutivo, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em votação a Emenda do Plenário, que
tem parecer contrário da Comissão de
Constituição e Justiça.
Os. Srs. Senadores a aprovam queiram
ficar sentados. (Pausa)
Está rejeitada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E' o seguinte o Substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA Nº 374, DE 1952
Regula os direitos civis da mulher
casada e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Código Civil passará a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 6º I – Os maiores de 16 anos e
menores de 18 anos (arts. 154 e 156)
II – Substitua-se nos Arts. 154, 155, 156
e 1.298 a expressão – 21 anos por – 18
anos.
III – Art. 230 O regime matrimonial de
bens começa a vigorar desde a data do
casamento. Os cônjuges, quando casados
por mais de dois anos poderão modificá-lo,
para adotar outro regime legal de bens e
proceder à divisão do ativo e passivo,
respeitados os direitos de terceiros e
observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 1º dêste artigo. O respectivo acôrdo será
celebrado por escritura pública, homologado
por sentença e transcrito na forma do art.
261, para os efeitos nêle previstos.
§ 1º O Juiz, conforme exigir a
conveniência de proteção dos filhos e da
mulher, fixará pensão alimentícia para esta e
a quota, com que para criação e educação
daqueles, devam concorrer os cônjuges.
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§ 2º Aplicar-se-ão no processo de
homologação, no que couber, as disposições
a do Titulo XXXV do Código de Processo
Civil.
§ 3º E irrevogável a modificação, a que
se refere êste artigo, de regime matrimonial
de bens.
IV) Art. 233 O marido é o chefe da
sociedade conjugal, função que exerce com a
colaboração da mulher, no interêsse comum
do casal e dos filhos (arts, 240, 247 e 251).
Compete-lhe:
I) a representação legal da família;
II) Administração dos bens comuns e
das particulares da mulher que ao marido
incumbir administrar em virtude do regime
matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial
(artigos 178, parágrafo 9º nº I, "c", 274, 289
nº 1 e 311);
III) O direito de fixar o domicílio da
família, ressalvada a possibilidade de
recorrer a mulher ao Juiz no caso de
deliberação que a prejudique;
IV) Provar a manutenção da família,
guardadas as disposições dos artigos 275 e
277;
V) Art. 235 – Acrescentam-se os
os
seguintes n .
V – Aceitar ou repudiar herança ou
legado.
Vl – Aceitar tutela ou curatela.
VI ) – Art. 240. A mulher assume, com o
casamento os apelidos do marido e a
condição de sua companheira, consorte e
colaboradora nos encargos da família.
cumprindo-lhe velar pela direção material e
moral desta.
VII) Art. 242. Suprimam-se nesse artigo
os ilegível IV e V.
VIII) Art. 246 A mulher que exercer
profissão lucrativa distinta da do marido, terá
direito de praticar todos os atos inerentes ao
seu exercício e à sua defesa. O produto do
seu trabalho, assim auferido e os bens com
êle adquiridos, constituem, salvo estipulação
diversa em pacto antenupcial, bens
reservados, dos quais poderá dispor
livremente com observância, porém, do
preceituado na parte final do Art. 240 e nos
os
n II e III do Art. 242.
Parágrafo único – Não responde o
produto do trabalho da mulher, nem os bens
a que se refere êste artigo pelas dívidas do
marido exceto as contraídas em beneficio dá
família.
IX) No Art. 248 – Substituam-se o caput
do art. e o nº I pelo seguinte:
Art. 248 – A mulher casada pode
livremente:
I) Exercer o direito que Ihe competir
sôbre as pessoas e os bens dos filhos de
leite anterior (art. 329 e 393).
II) Praticar quaisquer outros atos não
vedados por lei. Art. 263 Acrescente-se: XII –
Os bens reservados (art. 246, parágrafo
único).
XI) Art. 269 – No regime de comunhão
limitada ou parcial, excluem-se da comunhão:
I) Os bens que cada cônjuge possuir ao
casar e os que lhes sobrevierem, na
constância do matrimônio, por doação ou
sucessão.
II)
Os
adquiridos
com
valores
exclusivamente pertencentes a um dos
cônjuges,
em
subrogação
de
bens
particulares.
III) Os rendimentos de bens de filhos
anteriores ao matrimônio, a que tinha direito
qualquer dos cônjuges em conseqüência do
pátrio poder.
IV) Os demais bens que se consideram
também excluídos da comunhão universal
(art. 263).
XII) Art. 273 No regime da comunhão
parcial,
pressumem-se
adquiridos
na
constância do casamento os móveis, quando
não se provar, por documento autêntico, que
o foram em data anterior.
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XIII) Art. 326:
"§ 1º No desquite litigioso, quando
culpados ambos os cônjuges, ficarão em
poder da mãe os filhos menores. salva se o
juiz verificar que de tal solução possa advir
prejuízo de ordem moral para êles.
§ 2º Verificado que não devem os filhos
permanecer em poder da mãe nem do pai,
definirá o juiz a sua guarda a pessoa
notóriamente idônea da família de qualquer
dos cônjuges, ainda que não mantenha
relações sociais com o outro, a quem,
entretanto. será assegurado o direito de
visita.
XIV) Art. 380 Durante o casamento,
compete o pátrio poder aos pais exercendo-o
o marido com a colaboração da mulher Na
falta ou impedimento de um dos progenitores,
passará a outro a exercê-lo com
exclusividade.
Parágrafo único – Divergindo os
progenitores quando do exercício do pátrio
poder, prevalecerá a decisão do pai,
ressalvando á mãe o direito de recorrer ao
juiz, para solução da divergência.
XV) Art. 393 "A mãe que contrai novas
núpcias não perde, quanto aos filhos do leite
anterior, os direitos ao pátrio poder (art. 329).
exercendo-os sem qualquer interferência do
marido.
XVI) Ao Art. 1.611 acrescente-se o
seguinte parágrafo:
Parágrafo único. A mulher casada sob
regime que exclua a comunhão universal
de bens caberá, por morte do marido,
enquanto permanecer, viúva, o usufruto
vitalício da quarta parte dos bens dêste, se
houver filhas do casal, e da metade, se os
não houver".
Art. 2º A mulher, tendo bens ou
rendimentos próprios, será obrigada, como
no regime da separação de bens (Art. 277), a
contribuir para as despesas comuns, se os
bens comuns forem insuficientes para
atendê-las.
Art. 3º Pelos títulos de dívida de
qualquer natureza, firmados por um só nos
cônjuges, ainda que casadas pelo regime de
comunhão universal, somente responderão
os bens particulares do signatário e os
comuns até o limite de sua meação.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor 45
(quarenta e cinco) dias após sua publicação,
revogados o artigo 6º nº II, art. 233, nº IV, o
art. 242, nos VI, VII e IX, o art. 393 e o art.
1.299, todos do Código Civil, e demais
disposições em contrário.
E' a seguinte a emenda rejeitada:
"Art. 246. A mulher que exercer
profissão lucrativa, distinta da do marido, terá
direito de praticar todos os atos inerentes ao
seu exercício e à sua defesa. O produto do
seu trabalho assim auferido, e os bens com
êle adquiridos constituem, salvo estipulação
diversa em pacto antenupcial, bens
reservados, dos quais poderá dispor
livremente, com observância, porém, do
preceituado na parte final do artigo 240, e
nos ns. II e III do art. 242.
Parágrafo único. Não responde o
produto do trabalho da mulher, nem os bens
a que se refere êste artigo, pelos dívidas do
marido, exceto os contraídas em benefício da
família".
E' o seguinte o projeto prejudicado:

ria praticar sem o consentimento da
mulher.
Art. 2º. No caso de não consentor o
marido que a mulher aceite ou repudie
herança ou legado, aceite tutela, curatela ou
outro munas público, exerça profissão
(Código Civil, Art. 242, ns. IV, V e VII),
poderá ela recorrer ao suprimento da
autoridade jurídica competente, observado o
processo estabelecido no Artigo 3º desta lei.
Art. 3º. Apresentado, dentro em 60
(sessenta) dias, o pedido de suprimento,
o juiz ouvirá pessoalmente as partes,
separada ou conjuntamente, mandando
reduzir a têrmo as suas declarações, e
facultará a qualquer delas, que o requeira,
a produção de provas dentro de um
tríduo, decidindo, em seguida, de acôrdo
com o seu livre convencimento.
Parágrafo
único.
Da
decisão
proferida caberá agravo de petição, sem
efeito suspensivo.
Art. 4º. Nem a mulher casada nem o
marido precisam de autorização, um de
outro, para alienar os seus bens próprios,
sejam móveis ou imóveis.
Art. 5º. A mulher que exercer
profissão lucrativa terá direito a praticar
todos os atos inerentes ao seu exercício e
à sua defesa, bem como a dispor
livremente do produto de seu trabalho,
sem prejuízo da contribuição que deva
para as despesas do casal.
Parágrafo único. Não responde o
produto do trabalho da mulher, nem os
bens adquiridos com êle, pelas dividas do
marido não contraídas em benefício da
família.
Art. 6º. Na falta de convenção quanto
ao regime de bens no casamento, ou
sendo nula a que se tiver feito, vigorará,
entre os cônjuges, o da comunhão parcial
(Arts. 266 a 275 do Código Civil).
Parágrafo único. A administração dos
bens do casal compete ao marido, e as
dívidas, por êle contraídas obrigam, não
só os bens comuns, senão ainda, na falta
dêstes, os seus particulares.
Art. 7º. Se contrair novas núpcias, a
mãe ou pai conservará, quanto aos filhos
do leito anterior, os direitos do pátrio poder.
Parágrafo único. Os frutos dos bens
pertencentes a êsses filho, serão
entretanto, incomunicáveis com o cônjuge
do bínubo ou bínuba.
Art. 8º. No desquite litigioso quando
culpados ambos os cônjuges, ficarão em
poder da mão os filhos menores, salvo se
o juiz verificar que de tal solução possa
advir prejuízo de ordem moral para êles.
Parágrafo único. Verificado que não
devem os filhos permanecer em poder da
mãe nem do pai, deferirá o juiz a sua
guarda à pessoa notóriamente idônea da
família de qualquer dos cônjuges, ainda
que não mantenha relações sociais com o
outro,
a
quem,
entretanto,
será
assegurado o direito de visita.
Art. 9º. Esta lei entrará em vigor 45
(quarenta e cinco) dias após sua
publicação, revogados o Art. 6º nº II, o Art.
242, ns. VI, VIII e IX, o Art. 258, "caput';, o
Art. 274, os §§ 1º e 2º do Art. 326, o Art.
393 e o Art. 1.299, todos os Código Civil, e
mais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa oficio que vai ser lido.
E' lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 374, DE
1952

OFÍCIO

Regula os direitos civis da mulher
casada, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19. A mulher casada só
necessita de autorização do marido
para praticar os atos que este não pode-

Em 25 de abril de 1962
Senhor
Presidente
Achando-se
ausente o Senhor Senador Heribaldo
Vieira, solicito se digne Vossa Excelência
de designar-lhe substituto na Comissão
de Legislação Social na forma do disposto
no art. 77, do Regimento Interno.
Atenciosas saudações – Daniel Krieger.
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O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo
com a solicitação do Senador Daniel
Krieger, designo substituto o Senador
Venâncio Igrejas.
Sôbre a mesa a Redação Final que
Será lida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lida a seguinte:
PARECER Nº 81, DE 1962
Redação final do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
93, de 1957 (nº 399-D-55, na Casa de
origem).
Relator: Senador Ruy Carneiro
A Comissão apresente a redação
final do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1957
(nº 399-D-55, na Casa de Origem) que
regula o exercício do magistério da
Marinha.
Sala das Comissões, em 25-de abril
de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente. –
Ruy Carneiro, relator. Padre Calazans.
ANEXO AO PARECER Nº 81 DE 1962
Redação final do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
93, de 1957 (nº 399-D-55, na Casa de
origem).
Substitua-se o projeto, pelo seguinte:
Regula o exercício do magistério da
Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O magistério da Marinha
abrangerá os três gráus de ensino:
superior, médio e elementar.
Art. 2º A orientação e a fiscalização
técnica e administrativa do magistério da
Marinha ficam a cargo da Diretoria do
Pessoal, através do seu Departamento de
Instrução, excetuado o magistério da
Escola de Guerra Naval.
Art.3º Como estabelecimento de
ensino, para os efeitos dessa lei,
compreendem-se:
os
Centros
de
Instrução da Marinha, as Escolas de
Aprendizes Marinheiros, os Cursos de
Formação
Industrial
ou
Técnico
Profissional, de Especialização ou
Aperfeiçoamento de Oficiais, praças e
artifices, da ativa ou da reserva, o Colegio
Naval a Escola Naval e a Escola de
Guerra Naval.
§ 1º. Ficam excluídos da relação dos
estabelecimentos
mencionados,
os
Centros, Escolas ou Cursos que
proporcionam
exclusivamente
adestramento.
§ 2º O regulamento de cada
estabelecimento especificará o gráu de
ensino nêle ministrado.
Art. 4º O magistério da Marinha será
exercido por:
a) professôres efetivos;
b) professôres em comissão;
c) professôres contratados;
d) instrutores.
Parágrafo único, Os professôres
efetivos serão admitidos por concurso de
títulos e provas, nos têrmos da legislação
do ensino em vigor; os professôres em
comissão serão oficiais da Marinha do
Brasil, da ativa ou da reserva
remunerada; os professôres contratados
serão civis, brasileiros ou estrangeiros; os
instrutores serão militares da ativa.
Art. 5º. O ensino das disciplinas
teóricas será, ministrado por professôres
e o das disciplinas técnicas ou militares
por instrutores.
§ 1º. Para os efeitos desta lei, os
regulamentos dos estabelecimentos de
ensino especificarão as disciplinas
teóricas e as técnicas militares.
§ 2º O ensino atribuído nêste artigo
a professôres será ministrado por
professôres efetivos nos estabelecimentos
de ensino de grau superior ou médio e por
professôres contratados nos de gráu
lementar.
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§ 3º. Na falta de professôres
efetivos; nos estabelecimentos de ensino
de gráu superior ou médio, os cargos
serão preenchidos, até seu provimento
efetivo, por professôres em comissão ou
contratados,
segundo
a
maior
conveniência dos interêsses do ensino.
§ 4º. Na falta de professôres
contratados, nos estabelecimentos de
gráu elementar, o ensino será ministrado
por professôres em comissão.
§ 5º. A direção da educação física,
quando não estiver a cargo de instrutores.
militares, caberá a professôres civis de
educação física e técnicos desportivos, de
acôrdo com o disposto no Decreto-lei
número 1.212, de 17 de abril de 1939,
alterado pelo Decreto-lei número 8.270,
de 3 de dezembro de 1945.
Art. 6º. O número de professôres
será fixado em relação a cada disciplina,
de acôrdo com o efetivo discente de cada
estabelecimento, observado o disposto no
artigo 7º e no artigo 8º.
Parágrafo único. O efetivo base das
turmas será de 40 (quarenta) alunos.
Art. 7º. O número de professôres
efetivos dos estabelecimentos de ensino
superior e médio será fixado por Decreto,
de acôrdo com o número de disciplinas
teóricas que constituem os currículos de
cada estabelecimento, previstas na forma
indicada no § 1º do artigo 5º, desta lei
obedecidas as disposições do Parágrafo
único do artigo 6º e as do § 1º, dêste
artigo, e respeitados os limites de 65
(sessenta e cinco) professôres de ensino
superior e 170 (cento e setenta) do ensino
médio.
§ 1º. Quando o número de horas de
aulas semanais, exigido pelas disciplinas
a lecionar, exceder 18 (dezoito), no
ensino de gráu superior e 24 (vinte e
quatro), no de gráu médio, haverá tantos
professôres, além de 2 (dois), quantos
necessários para que não sejam
excedidos os limites estabelecidos no
parágrafo 1º, do artigo 28.
§ 2º. O mais antigo dos professores
militares da disciplina coordenará o
ensino desta, no estabelecimento ou
unidade escolar em que tenha exercício.
Art 8º A fixação do número de
professôres
contratados
para
os
estabelecimentos de gráu elementar, será
feito pelo Ministro da Marinha, por
proposta dos respectivos Diretores ouvida
a Diretoria do Pessoal, através da
Secretaria Geral da Barinha.
§ 1º Haverá, no mínimo, 2 (dois)
professôres por disciplina que exija
número de horas de aulas semanais
superior ao limite estabelecido no
parágrafo 1º, do artigo 28.
§ 2º. Quando o número de horas de
aulas semanais, exigido pelas disciplinas
a lecionar, exceder o dôbro daquêle
limite, haverá tantos professôres, além de
2 (dois), quantas necessários para que
não seja excedido o referido limite.
Art. 9º. As atribuições do pessoal
integrante do magistério da Marinha serão
especificadas pela Organização Interna
Administrativa" de cada estabelecimento
e aprovadas pela Diretoria do Pessoal
através de seu Departamento de
Instrução.
Art. 10. A atividade dos instrutores,
no que não fôr especificadamente
abrangido por esta lei, será regulada
instruções especiais baixadas pelo
Ministro da Marinha.
CAPÍTULO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 11. O professor efetivo será
nomeado pelo Presidente da República,
mediante seleção feita em concurso de
títulos e provas, que se regerá por
normas estabelecidas em regulamento.
obedecidas as seguintes disposições:
a)
O
concurso
realizar-sê-á,
obrigatoriamente, no prazo máximo de 12

(doze) meses, contados da abertura da
vaga na respectiva disciplina.
b) Quando, realizado o concurso,
não fôr preenchida a vaga ou vagas
existentes, novo concurso será aberto
dentro de um prazo mínimo de 12 (doze)
meses e máximo de 18 (dezoito) meses,
a contar da data do Concurso anterior.
c) As inscrições terão acesso todos
os brasileiros que satisfaçam os requisitos
estabelecidos em lei para o exercício do
magistério.
d) O candidato será submetido a
uma prova escrita e a uma prova didática,
oral e pública, nas quais deverá revelar
conhecimentos atualizados sôbre a
disciplina a lecionar.
e) A nomeação obedecerá à ordem de
clasificação dos candidatos no concurso e
se limitará às vagas existentes.
f) Em igualdade de condições terá
preferência, para a nomeação, o
candidato que contar maior tempo de
exercício nas funções de professor em
comissão, com parecer favorável do
Conselho de Ensino ou de Instruções do
estabelecimento.
g) A nomeação será feita com a
indicação da disciplina a ser lecionada e da
vaga correspondente no estabelecimento a
cujo efetivo passará, o nomeado, a
pertencer, em caráter permanente.
Art. 12. O professor em comissão
será designado pelo Ministro da Marinha,
mediante proposta do estabelecimento
interessado, encaminhada por intermédio
da Diretoria do Pessoal, devendo o oficial
designado
satisfazer
as
seguintes
condições:
a) ter o posto de capitão-tenente,
capitão-de-corveta, capitão-de-fragata ou
capitão-de-mar-e-guerra;
b) contar mais de 6 (seis) anos de
efetivo serviço como oficial;
c) possuir curso de formação de
oficial da ativa da Marinha, concluindo na
Escola Naval, ou diploma de curso
superior em escola oficial ou reconhecida;
d) possuir o curso de técnica de
ensino;
e) ser julgado apto em inspeção de
saúde e exame psicotécnico para o
exercício do magistério.
§ 1º. A designação de professor em
comissão deverá recair em oficial de
pôsto inferior ou de menor antiguidade
que os professores efetivos da mesma,
disciplina.
§ 2º O oficial designado não Poderá
exercer as funções de professor em
comissão por prazo superior a 4 (quatro)
anos.
Art. 13. O professor será selecionado
mediante exame de suficiência, constante
de prova escrita e prova didática,
regulado
em
instruções
especiais
baixadas pelo Ministro da Marinha,
devendo os candidatos satisfazer as
seguintes condições:
a) possuir diploma devidamente
registrado no Ministério da Educação e
Cultura que os habilite a exercer o
magistério no nível de ensino a que se
destinarem;
b) ser julgados, em inspeção de
saúde e, sempre que viável, em exame
psicotécnico, aptos para o exercício do
magistério;
c) ter idoneidade moral comprovada
por certidão ou atestado fornecido por
autoridade policial ou judiciária, com firma
reconhecida por notário público.
Parágrafo único. Os contratos
obedecerão às disposições vigentes para
os de contratados do Serviço Público
Federal.
Art. 14. Os instrutores serão
designados pelo Diretor Geral do Pessoal
da
Marinha,
por
proposta
do
estabelecimento
interessado,
dentre
oficiais que tenham curso de:
e) técnica de ensino: e
b) especialidade técnico-profissional
em que se enquadre a disciplina que irão
lecionar, quando fôr o caso,
Parágrafo único, O oficial designado
não
poderá
exercer
as
funções
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de Instrutor por prazo superior a (quatro)
anos.
CAPITULO III
DAS DISPENSAS
Art. 15. Observado o disposto na Lei
de Inatividade dos Militares e no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União,
o professor efetivo poderá ser afastado do
serviço no magistério da Marinha e pôsto
em
disponibilidade,
reformado
ou
aposentado;
a) a pedido, quando tiver mais de 35
(trinta e cinco) anos de efetivo serviço;
b) por invalidez ou incapacidade
física, comprovada em inspeção de
saúde;
c) por conveniência disciplinar ou
moral, ou incompetência profissional na
disciplina que lecionar, comprovada, da
em processo regular determinado pelo
diretor do estabelecimento ensino a que
pertencer e submetido a decisão do
Ministro da Marinha;
d) em virtude da extinção da
disciplina
que
lecionar
ou
do
estabelecimento a cujo efetivo pertencer;
e) ao completar 64 (sessenta e
quatro) anos, de idade.
Parágrafo único. Nos casos previstos
nas letras "c" e "e", o professor não
poderá retornar ao magistério da Marinha.
Art. 16. O professor em comissão
será dispensado:
a) quando preenchida por professor
efetivo, de acôrdo com o disposto e
parágrafo 3º do artigo 5º, a vaga que
houver dado motivo à sua designação;
b) em virtude de conveniência de
serviço a critério do Ministro da Marinha,
ou quando se completar o prazo previsto
no parágrafo 2º, do artigo, 12.
Art. 17. O professor contratado será
dispensado:
1) quando, terminado o contrato não
houver conveniência em renová-lo;
2) quando ocorrer rescisão do
contrato:
a) em virtude de incapacidade física
apurada em inspeção de saúde;
b) por conveniência disciplinar ou
moral, ou incompetência profissional na
disciplina que lecionar, comprovada em
processo regular terminado pelo Diretor
ou Comandante do estabelecimento de
ensino a que pertencer.
Parágrafo
único.
O
professor
dispensado pelos motivos constantes do
nº 2, letra "b", não poderá retorna ao
magistério da Marinha.
Art. 18. Os instrutores serão
dispensados quando ao completar o
prazo previsto no Parágrafo único, do
artigo 14, ou a critério do Diretor Geral do
Pessoal da Marinha, quando assim
convier ao serviço.
CAPÍTULO IV
DA CARREIRA, DIREITOS E DEVERES
Art. 19. O oficial, quando nomeado
professo refetivo, será transferido para a
reserva
remunerada
no
pôsto
imediatamente superior ao que tiver na
ativa, passando a figurar no Almanaque
do Ministério da Marinha no Boletim
Mensal dos Corpos e Quadros da Armada
em lista à parte, independentemente do
cargo e quadro que pertencia na ativa.
Parágrafo único. Não poderá haver
transferência em pôsto superior ao de
Capitão-de-Mar-e-Guerra.
Art. 20. O oficial da reserva
remunerada, quando professor efetivo,
será promovido por tempo de serviço, de
modo que atinja o posto de capitão-defragata ou o de Capitão-do-Mar-e-Guerra
quando contar, respectivamente, 20
(vinte) e 25 (vinte cinco) anos de serviçoefetivo.
§ 1º As promoções de que trata êste
artigo serão feitas respeitado o interstício
de 3 (três) anos, tanto para capitão-decorventa como para capitão-de-fragata.
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§ 2º O oficial professor efetivo
poderá optar pelos vencimentos dos
professôres civis efetivos, de nível
correspondente.
Art. 21 O professor efetivo quando civil
será classificado como a lei específica
determinar, de acôrdo com o nível
correspondente do Serviço Público Federal,
cabendo-lhe os direitos E deveres
estipulados no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, observado o
disposto no artigo 28, desta lei.
Art. 22. O professor em comissão,
quando oficial da ativa, ficará agregado
ao respectivo quadro, enquanto exercer
essas funções.
Art. 23. O professor em comissão e o
instrutor terão suas promoções, feitas nas
épocas e de acôrdo com as condições
estabelecidas para o corpo ou quadro a
que pertencerem.
Art. 24. O oficial professor efetivo
terá os direitos, vencimentos, vantagens e
regalias, dos oficiais dos demais corpos e
quadros da Marinha, na forma da
legislação em vigor, sendo porém, a sua
procedência determinada pela forma que
o Estatuto dos Militares estabelecer para
os oficiais da reserva.
Parágrafo único. A contribuição para
o montepio reger-se-á pela legislação
vigente.
Art. 25. O professor em comissão
terá direito à gratificação de ensino
prevista no Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares para os
professôres efetivos.
Art. 26. Os direitos, vencimentos,
vantagens e regalias de professor
contratado serão fixados no respectivo
contrato, de acôrdo com a legislação que
rege o assunto.
Art. 27. E' vedado estender ao
professor civil efetivo ou contratado,
quaisquer dispositivos da legislação
militar, excentuando o que se referir a
regime e método de trabalho, vigentes
nos estabelecimentos onde lecionar.
Art. 28. O professor militar e o
instrutor, assim como o professor civil
efetivo, ficarão sujeitos ao regime de
trabalho estabelecido nos regulamentos
dos respectivos estabelecimentos de
ensino, respeitadas as disposições dos
parágrafos que se seguem:
§ 1º Para os professôres e
Instrutores
são
estabelecidos
os
seguintes limites semanais de horas de
aulas: no ensino superior, 9 (nove); no
médio. 12 (doze); no elementar, 15
(quinze).
§ 2º Quando o admitirem as
possibilidades
dos
professôres
ou
instrutores de ensino de gráu superior ou
médio, o número de horas de aulas, por
semana, poderá ser aumentado até o
máximo, que não poderá ser ultrapassado
de 15 (quinze) horas.
§ 3º Serão consideradas excedentes
e como tal remuneradas nas condições
estabelecidas no Código de Vencimentos
e Vantagens dos Militares, as aulas que
ultrapassarem o número de horas
semanais especificadas no § 1º, dêste
artigo, observada a limitação do parágrafo
anterior para o ensino de gráu superior e
médio.
§ 4º Do cômputo de número de
horas incluir-se-ao as relativas a
preparação de aulas, organização,
fiscalização e correção de provas,
integração de bancas examinadoras,
reuniões do Conselho de Ensino ou de
Instrução do estabelecimento; e outras
atividades relacionadas com o ensino e
atribuídas ao professor ou instrutor.
Art. 29. Aos profesôres militares e aos
instrutores só poderão ser atribuídas, nos
estabelecimentos a que pertencerem,
encargos de magistério ou de administração
dos departamentos de ensino.
Parágrafo
único.
Além
das
previstas nêste artigo, os professôres
efetivos
poderão exercer, em órgãos superiores
da Administração Naval, funções
técnicas ou técnico-administrativas de
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ensino. que lhes forem especificamente
atribuídas pelo Ministro da marinha,
dispensados da regência de turmas, sendolhes computado o tempo de exercício nessas
funções como de serviço de magistério.
Art. 30. Os professôres militares e
instrutores
ficarão
sujeitos
ao
Regulamento Disciplinar para a Marinha.
Art. 31. O regime de trabalho e os
(deveres dos professores contratados
bem como as penalidades disciplinares a
que ficam sujeitos, serão estipulados nos
respectivos contratos.
Art. 32. O professor militar será
submetido à inspeção de saúde para
controle bienal e para promoção, segundo
as normas estabelecidas para os demais
oficiais em serviço ativo.
Art. 33. O professor efetivo poderá ser
transferido
de
um
para
outro
estabelecimento em casos comprovados
de moléstia do próprio ou de pessoa de sua
família, quando o requerer, dependendo o
ato de pronunciamento favorável.
Parágrafo único. A transferência de
que trata o presente artigo, regulada por
instruções especiais do Ministro da
Marinha, poderá ser temporária ou
definitiva, sendo concedida na media; em
que puderem ser conciliadas as
exigências
do
ensino
com
as
conveniências do interessado.
Art. 34. O professor pôsto em
disponibilidade,
de
acôrdo
com
o
estabelecido no artigo 15, letra "d", poderá
ser novamente chamado à atividade:
a) em caso de restabelecida a
disciplina que lecionava ou reabertura do
estabelecimento a que pertencia;
b) para exercer funções previstas no
artigo 29 e seu parágrafo único.
§ 1º O aproveitamento do professor
em disponibilidade, em estabelecimento
outro que aquêle a cujo efetivo pertencia,
só poderá ser determinado mediante
assentimento do interessado e desde que
consulte os interêsses do ensino.
§ 2º Quando não ocorrer qualquer
das hipóteses previstas neste artigo e no
parágrafo
1º,
o
professor
em
disponibilidade remunerada permanecerá
nessa situação até ser reformado ou
aposentado.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 35 Aos atuais professôres
catedráticos militares e civis, aos proda
Escola Naval e aos atuais professôres do
Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha
são assegurados os diretios, regalias e
vantagens em cujo gôzo se encontrarem na
data da publicação desta lei.
Art. 36. Os atuais instrutores de
educação física do Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha, devidamente
registrados no Ministério da Educação e
Cultura como professôres de educação
física, terão seu enquadramento corrigido
para "professôres de educação física", de
conformidade com o que estabelece o
Decreto-Iei nº 1.212, de 17 de abril de
1939, alterado pelo Decreto-lei nº 8.270,
de 3 de dezembro de 1945, sendo-lhes
assegurados os direitos, vencimentos e
vantagens correspondentes à nova
situação.
Art. 37. Computadas as vagas de
professor efetivo, na forma prevista nesta lei;
serão consideradas preenchidas, para efeito
numérico, as que estiverem Ocupadas tanto
pelos professôres catedráticos e professôres
militares adjuntos efetivos, em exercício na
Escola Naval, como pelos professôres do
Quadro do Pessoal do Ministério da Marinha
que se acharem em exercício nos
estabelecimentos de ensino de grau médio.
Parágrafo único. As vagas que
ocorrerem por afastamento definitiva dos
mencionados
professôres
serão
preenchidas de acôrdo com o que
estabelese a presente lei.
Art. 38. Para efeito da aplicação do
que dispõe a letra "f", do artigo 11,
será considerado como "exercício das

funções de professor em comissão", o
tempo de exercício como "professôr
adjunto interino" anterior à vigência da
presente lei.
Art. 39. Os professôres atualmente
em disponibilidade continuarão com os
direitos, Vencimentos e vantagens
concedidos pelas leis anteriores à
vigência desta lei.
Art. 40. Aos atuais professôres
civis; em exercício no Magistério da
Marinha habilitados para provimento de
vagas de Professor de Ensino Elementar
Industrial Básico ou Técnico, e que
estejam vinculados ao Magistério da
Marinha por têrmo de compromisso
Iavrado com os Comandos de Distritos
Navais,
Escolas
de
Aprendizes
Marinheiros, Arsenais e Centros de
Instrução, são estendidos os direitos,
regalias e vantagens assêgurádas pelo
artigo 35, desta lei, nos níveis
correspondentes.
Art. 41. O Poder Executivo
regulamentará, a presente lei dentro de
90 (noventa) dias a contar da data de
sua publicação.
Art. 42. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas
tôdas as leis anteriores que regulem,
total ou parcialmente, a matéria de que
trata.
O SR. PRESIDENTE: – Achandose em regime de urgência a proposição
a que se refere a Redação Final,
deve ser submetida imediatamente ao
Plenário.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem
de
acôrdo,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O Projeto volta à Câmara dos
Deputados, para acompanhar sua
tramitação naquela Casa do Congresso,
designo o nobre Senador Arlindo
Rodrigues, Relator da matéria na
Comissão de Educação e Cultura.
O Regimento Interno não permite
sejam apreciados mais de dois
requerimentos de urgência em uma
mesma sessão. O requerimento que vai
ser objeto de deliberação a seguir é,
realmente, o terceiro; mas, como um
dêles foi retirado, não há infringência da
Lei Interna.
Em discussão o Requerimento
número 134, lido no inicio da sessão em
que se pede urgência para o Projeto de
Lei nº 7, de 1962, da, Câmara dos
Deputados (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em conseqüência, passaremos à
imediata,
apreciação
da
matéria
correspondente ao requerimento que
acaba de ser aprovado.
Tem a Palavra o nobre Senador
Nogueira da Gama, relator da Comissão
de Economia, para emitir parecer.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (para
emitir Parecer) – (não foi revisto pelo
orador): – Sr. Presidente, o Projeto de
nº 7, de 1962, originário da Câmara dos
Deputados, é de iniciativa do Poder
Executivo. Dispõe sôbre depósitos que o
Banco do Brasil deve manter à ordem
da Superintendência da Moeda e do
Crédito.
Logo no Art. 1º se verifica que o
Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito é autorizado a fixar
novas percentagens para os depósitos
que o Banco deve manter à ordem
dêsse órgão. até o dôbro dos níveis
previstos no Artigo 4º do Decreto-lei
nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945,
sem prejuízo do que dispõe o
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Parágrafo único do mencionado
artigo.
O Parágrafo único a ele se refere o
projeto está redigido nestes têrmos:
"A Superintendência da Moeda e do
Crédito poderá alterar, para mais ou para
menos, até o máximo de setenta e cinco
por cento (75%) das percentagens
indicadas a obrigatoriedade referida neste
artigo, sendo-lhe ainda facultado usar
para isso o critério discriminatório de que
trata o, art. 3º, letra d, dêste Decreto-lei".
Trata-se, como se vê, de permitir ao
Conselho da SUMOC que aumente os
depósitos a cargo dos Bancos que
funcionam no país, depósitos êsses à
ordem da referida entidade que controla e
subvenciona, em nosso país, a moeda e o
crédito.
É sabido que os depósitos bancários
junto
às
autoridades
monetárias
constituem o instrumento de contrôle
quantitativo, parcial ou global, do crédito,
sendo tosado inclusive em alguns casos
para aplicações seletivas. É o que ocorre,
em regra, nos países em que existe o
Banco Central, através do qual essas
reservas são reunidas para aplicações
especificas.
Segundo menciona a Exposição de
Motivos do Sr. Ministro da Fazenda ao
encaminhar o anteprojeto ao Senhor
Presidente da República, que o enviou,
em
Mensagem,
ao
Congresso,
atualmente os bancos já completaram o
limite a que estão obrigados mesmo
para êsses depósitos, de acôrdo,
portanto com a legislação vigente; que
estabelece a obrigatorieda de depósitos
de 14% á vista e 70% a prazo. Os
bancos particulares estão desobrigados
de novos depósitos.
O Projeto tem assim o objetivo claro
de dar à SUMOC a outorga necessária
para que ela fixe; daqui por diante, os
limites e bases para os recolhimentos que
se devem processar em favor do
programa de contenção do processo
inflacionário.
Relativamente ao mérito, Senhor
Presidente, creio que não precisarei
aduzir quaisquer comentários porque os
meus eminentes Pares conhecem,
devidamente, os problemas econômicos
financeiros do País e, muito em particular,
aquele de caráter Monetário para o qual
se procura votar êste Projeto de Lei.
Nos
países
capitalistas.
ou
industrializados,
o
problema
a
solucionar é, em regra, o do excedente,
seja de matérias-primas ou de capital
cuja colocação precisa ser feita em
bases que assegurem o equilíbrio e a
estabilidade econômica do mesmo
país. Em nações subdesenvolvidas ou
subindustrializadas
–
para
usar
expressão mais moderna e agradável
de dizer o problema já é diferente: A
falta ou a lacuna que se registra é a do
fator
principal.
indisponível
ao
desenvolvimento econômico de tôdas
as nações, que é o capital.
O capital é, então, nós países
subdesenvolvidos,
um
fator
raro,
embora, em regra, haja abundância de
matérias-primas. Em virtude da falta de
capital nos países subdesenvolvidos,
sempre que planos de obras ou
investimentos são organizados para que
o progresso se instaure nessas nações,
a conseqüência natural é a inflação,
porque a emissão de papel-moeda é o
meio de que usam os governos para
arremeter o país para a frente: Surge
então, o problema do contrôle bancário,
o contrôle da moeda. Daí a necessidade
imprescindível de se estabelecerem
esses depósitos sob a ordem do órgão
que
controla.
no
caso
a
Superintendência da Moeda e do
Crédito.
O SR RUI CARNEIRO: – São os
depósitos compulsórios
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Depósitos compulsórios, como lembra
o nobre Senador Rui Carneiro, para que
se faça o represamento, de modo
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a impedir o surto inflacionário. Não temos,
ainda, em nosso País um Banco Central
ao qual estaria deferida a tarefa de
controlar matéria-prima e de atrair, para
as suas caixas, depósitos compulsórios,
dando-lhes a aplicação devida ou
aconselhada. A falta dêsse banco – que
há de vir em futuro quiçá muito próxima, a
Superintendência da Moeda e do Crédito,
desde 1945, é o Órgão que se incumbe
de tôda essa tarefa reunindo, à sua
disposição, êstes depósitos para estilizálos, para controlá-los para retirá-los de
circulação, assim contribuindo para
diminuição do surto inflacionário.
O projeto, portanto, tem tôda
procedência.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muita honra.
O SR. RUY CARNEIRO: – Acredito
deve ser êsse um dos propósitos do
Govêrno para evitar as emissões.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Perfeitamente. O projeto, portanto, tem
tôda procedência e se impõe inclusive,
como lembra o nobre senador Ruy
Carneiro para evitar novas emissões.
Parágrafo 1º art. 2º dispõe:
§ 1º No caso de aumento de
porcentagens, por ato do Conselho da
superintendência da Moeda, é do Crédito
nos têrmos dêste artigo, é facultado aos
bancos efetuar os recolhimentos na
medida em que registrarem aumentos de
depósitos.
Vê o Senado que nenhum gravame
maior é impôsto aos bancos; eles serão
obrigados a recolher os depósitos a
medida que os depósitos normais forem
sendo acrescidos. Será um recolhimento
paulatino, de modo suave, sem prejudicar
o Movimento dos Bancos em nosso País.
O Parágrafo 2º determina:
§ 2º E' estabelecido o dia 5 de cada
mês, para efeito de apresentação pelos
bancos à Superintendência da Moeda e
do crédito, das respectivas posições
mensais,
Trata-se de dispositivo de mera
disciplina do movimento,
O Parágrafo 3º determina:
"Quando houver queda de nível aos
depósitos, a devolução da parte referente
ao excesso deverá efetuar-se no mesmo
dia mediante pedido escrito do banco à
Superintendência da Moeda e do Crédito,
que verificará posteriormente o fato
alegado.
Nenhuma surprêsa poderá haver
para com os Bancos; obrigados aos
depósitos sempre que houver queda de
nível, no mesmo dia êles serão
reembolsados das respectivas diferenças.
O art. 2º preceitua:
"Os depósitos referidos no artigo
anterior poderão ser efetuados, em parte,
em obrigações que o Conselho da
Superintendência da Moeda do Crédito
estabelecer."
O dispositivo renova preceito de lei
anterior que já permite aos Bancos
adquirirem para efeito de depósito,
obrigações ou letras do Tesouro,
providências que dá no mesmo resultado,
porque a aquisição destas letras propicia
recursos ao Tesouro, que é exatamente o
favorecido com êstes recolhimentos feitos
através da SUMOC.
O art. 4º é explicito ao dizer:
"Os depósitos, realizados pelos
Governos e Autarquias Estaduais nos
bancos de que participe o Estado como
seu maior acionista, serão deduzidos para
os efeitos de cálculo das percentagens
determinadas pelo artigo primeiro."
E', uma medida favorável, aos
depósitos realizados pelos Bancos e au-
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tarquias e que se justifica porque a êlës
exatamente cabe o controle das
providências de combate a inflação.
O art. 5º é claro nestes têrmos:
"O
Poder
Executivo
enviará
obrigatòriamente ao Congresso Nacional,
até o último dia do mês subseqüente,
relatório e mapas demonstrativos da
aplicação dada aos recolhimentos feitos
na forma do artigo primeiro."
E, assim, Sr. Presidente, se redige o
Projeto que é hoje submetido à discussão
e votação do Senado Federal, iniciativa,
como disse, do Governo Federal, que
dêle necessita para a sua política antiinflacionária.
A Comissão de Economia, neste
exame rápido da matéria, emite, por meu
intermédio, seu parecer favorável ao projeto.
E' de lamentar, nesta altura, que
nosso País ainda não disponha de um
Banco Central e, sobretudo, de uma
reforma bancária capaz de contribuir para
que a moeda e o crédito sejam
devidamente disciplinadas, dentro de
princípios e normas de uma política
monetária e econômica em condições de
propiciar o desenvolvimento do País. E'
lamentável que isso ocorra. Acredito que
se a Lei Bancária já tivesse sido votada –
e há longos anos ela dorme nas gavetas
das Comissões! – a situação do Brasil
seria, hoje, bem melhor.
Até há alguns anos, o quadro era
pior do que hoje. Mesmo assim, o
desajuste, o desencontro de normas, de
principios e de regras, no que se refere ao
movimento bancário em nosso Pais,
estão a reclamar dos legisladores
providências, que não mate devem ser
detardadas no sentido de se votar a Lei
Bancária e se criar o Banco Central.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Era o
grande objetivo do saudoso Senador
Alberto Pasqualini!
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Que êste projeto seja o último, ou um dos
últimos a ser votados pelo Congresso
Nacional, neste regime de desordem, de
verdadeiro caos econômico em que nos
encontramos!
Já é tempo de caminharmos para
estradas mais largas, mais amplas, mais
conhecidas, mais firmes, capazes de
assegurar não apenas o interêsse dos
bancos e dos depositantes que a eles
acorrem, mas, sobretudo, para aplicações
feitas
com
o
dinheiro
dos
estabelecimentos bancários oficiais do
nosso Pais. (Apoiado)
Lamentavelmente, Sr. Presidente, a
política inaugurada no Govêrno anterior
criou uma situação prejudicialíssima ao
movimento dos bancas nacionais. Nós
que temos uma lei coibindo a agiotagem,
que é a Lei da Usura, criada ou baixada
em, 1930, estamos assistindo, hoje, ao
espetáculo degradante de o Governo,
através de instruções da SUMOC,
estimular a agiotagem por meio de letras
do Banco do Brasil, numa concorrência
desleal aos bancos particulares, que são
obrigados, para poderem fazer aplicações
e obter lucros, a receber também por fora
juros indevidos.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – E'
verdade. Lamentàvelmente, é verdade!
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – E' a
agiotagem oficialmente estimulada pela
SUMOC; é a usura implantada no País
pela SUMOC, infelizmente sem corretivo
e sem punições, porque nada se pode
fazer para impedir que isso aconteça.
E' deplorável verificar-se que a
economia de um Pais se desenvolva, que
seu povo assista a êsse desenvolvimento
à fôrça de providências decretadas por
este prisma e dentro deste clima, com
letras
emitidas
pelo
maior
estabelecimento de crédito oficial do País,
a juros que são normais mas que, através
do deságio implicam numa agiotagem
desenfreada, estabelecendo um sistema
pernicioso ao próprio contrôle da
fiscalização bancária, porque o ór-

gão máximo para executá-la, a SUMOC,
perdeu toda a autoridade para fiscalizar
os Bancos, uma vez que o seu sistema
permite, exatamente, essa desenfreada
agiotagem.
Peço aos meus eminentes colegas
que me escusem desta ligeira digressão.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito
oportuna e brilhante.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Obrigado a V. Ex.ª.
Pretendo tratar dêste assunto em
breves dias, nesta Casa. Creio que é
nossa obrigação alertar o País e as
autoridades para o que está ocorrendo no
setor bancário e, sobretudo, no setor
cambial do nosso País. Daí a ligeira
digressão que ora faço ao emitir parecer
favorável da Comissão de Economia ao
Projeto em discussão.
Relevem-me os Srs. Senadores
Estas considerações não impedem que
eu me manifeste a favor do Projeto
porque, na realidade, êle tem objetivo
claro que todo nós devemos acolher,
aplaulir e aceitar qual seja o de propiciar
meios ao Govêrno para impedir a
emissão, num combate honesto e
necessário à, Inflação que devora as
economias do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Antes de dar
a palavra ao relator da matéria na
Comissão de Finanças, tendo em vista
que o tempo regimental se esgota às 18
horas e 36 minutos, consulto o Plenário
sôbre se concorda, com a prorrogação da
sessão por mais meia hora.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam a prorrogação da sessão até às
19 horas queiram permanecer sentados.
(Palmas)
Está aprovado.
A sessão é prorrogada até as 19
horas.
Tem a palavra o nobre Senador Mem
de Sá, para emitir parecer em nome da
Comissão de Finanças.
O SR. MEM DE SÁ (para emitir
parecer, – não foi revisto pelo orador):
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois
da douta e brilhante exposição feita pelo
nobre Senador Nogueira da Gama, como
relator da matéria na Comissão de
Economia, nada cabe acrescentas por
parte da Comissão de Finanças.
O Projeta é dos que se reputam
essenciais para a luta nacional contra a
inflação. Êle combate a inflação primária,
mas combate a inflação secundária que,
sob muitos aspectos, é mais grave do que
a primária. E' necessário evitar o poder
multiplicador que o depósito bancário tem
sôbre o meio de pagamento. Essa a
finalidade do Projeto.
Dentro do esquema que o Govêrno
traçou para diminuir os efeitos da inflação
no
corrente
ano,
a
medida
consubstanciada no Projeto é, das mais
urgentes e necessárias. Cada dia que
passa sem que essa, providência seja
determinada por lei, o Brasil está
concorrendo para que os meios
inflacionários aumentem.
A Casa conhece bem o assunto
depois do parecer prolatado pelo nobre
Relator da Comissão de Economia; é
desnecessário insistir sôbre êle. O
parecer da Comissão de Finanças não só
é favorável, como ainda contém um apêlo
no sentido de que o Plenário aprove o
Projeto sem qualquer emenda, para que
êle suba à sanção, convertendo-se num
eficiente instrumento de combate à
inflação. (Muito bem)
O SR. PRESiDENTE: – Sôbre a
mesa emendas ao Projeto, que vão ser
lidas pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas e apoiadas as seguintes:
EMENDA Nº 1
Acrescer-se ao art. 1º, o seguinte
parágrafo:
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Parágrafo 4º Os estabelecimentos
bancários localizados no Nordeste do
País aplicação obrigatòriamente as
importâncias correspondentes á diferença
entre as percentagens atuais e as que
forem fixadas pela Superintendência da
Moeda e do Crédito para os depósitos
que deverão Manter a ordena dêste, em
financiamentos em atividades, agrícolas e
pastoris bem como a pequena e a média
indústria, ficando assim, comprovado que
seja a aplicação, isentos do depósito de
mesma diferença.
Justificação
Não se discute a importância do
projeto de lei nº 7, de 1962, da Câmara
dos Deputados, que, posto em vigor, virá
armar o Govêrno de meios para deter a
inflação.
Acontece, porem, que o nordeste
brasileiro está urgentemente de recursos
que assegurem condições para necessitar
para
sair
do
subdesenvolvimento
econômico em que se encontra, exigindo,
além do mais, um tratamento especial.
A emenda apresentada visa, sem
atentar contra o espírito do projeto, dar ao
Nordeste
uma
situação
especial,
possibilitando que as quantias referentes
à diferença entre as taxas atuais de
depósitos e as forem deiradas pela
SUMOC
tenham
aplicação
em
financiamentos as atividades rurais e à
pequena e média industria da região.
Sala das Sessões, em 25 de abril de
1.962. – Afrânio Lages.
EMENDA. Nº 2
O artigo 2º passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 2º Os depósitos referidos no
artigo anterior poderão ser efetuados, em
parte, ou em sua totalidade, em, cédulas
rurais pignoratícias. até o limite individual
de um milhão de cruzeiros, na fonte de
produção".
Justificação
A emenda apresentada objetiva dar
ao setor agropecuário mais recursos para
o financiamento do seu desenvolvimento
e, em conseqüência, da sua produção,
única medida que efetivamente nos
conduzirá ao combate da alta do custo de
vida. Sômente com o incremento da
produção agropecuária e uma efetiva
garantia; dós preços mínimos na fonte de
produção é que realmente poderemos
abastecer os centros de consumo de
nosso país, em níveis de preços mais
reduzidos
para
o
consumidor
e
melhorados para o produtor. Possibilitaria
também, nossa rêde de bancos
particulares a se iniciar numa atividade
que infelizmente até o momento tem
aplicação mínima ou quase nula,
aliviando o encargo do financiamento à
produção
agropecuária
feito
exclusivamente pela Carteira de Crédito
Agrícola do Banco do Brasil.
As
contínuas
remessas
de
numerário, tão comuns, das agências do
interior para as matrizes dos bancos nos
grandes centros e sua aplicação em
atividades altamente especulativas e
contrárias aos interêsses do país seriam
também contidas.
Financiando, na base da cédula rural
pignoratícia, o valor da produção no
interior
seria
aumentado,
conseqüentemente, pelo aumento da
produção, resultando também maior
encaixe em todos os bancos.
Seriam de grande valia os resultados
da emenda que se propõe e convencido
disto é que apelo aos membros das
comissões que estudarão o projeto, como
também ao plenário que acolha e aprove
a emenda apresentada.
Sala das Sessões, em 25 de abril de
1962. – Nelson maculan.
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EMENDA Nº 3

Inclua-se onde couber:
"O
aumento
dos
níveis
representados pelas novas percentagens
à ordem da Superintendência da Moeda e
do Crédito, nos têrmos do artigo 1º da
presente lei, terá a seguinte aplicação:
a) 50% (cinqüenta por cento)
destinados à Carteira de Colonização do
Banco do Brasil, para o financiamento
exclusivo ao agricultor, na compra de
pequenos lotes de terra;
b) 30% (trinta por cento) à Carteira de
Crédito Agrícola do Banco do Brasil,
destinados ao financiamento do pequeno
agricultor ou criador, nas operações
específicas da agricultura de subsistência,
pecuária leiteira, suinocultura ou avicultura,
ou outras atividades que, pela sua natureza,
sejam de interêsse social e econômico para
as diferentes regiões do país;
c) 20% (vinte por cento) à disposição
da Superintendência da Moeda e do
Crédito"
Justificação
A emenda apresentada procura
disciplinar a aplicação da retenção dos
depósitos bancários que o artigo 1º do
projeto proporcionaria à Superintendência
da Moeda e do Crédito.
Sabido é que a grande dificuldade com
que se defronta a Carteira de Colonização
do Banco do Brasil reside na falta de
recursos de que necessita para financiar a
compra de pequenos lotes de terra por parte
de agricultores que diàriamenete vão às
agências do Banco do Brasil no interior do
país, com êsse objetivo.
A falta de recursos impede o
financiamento necessário para a compra
dos lotes que são oferecidos aos
lavradores, os quais, depois de receberem
resposta negativa às suas justas
pretensões, retornam-as suas casas
desiludidos e revoltados, por não poderem
contar com o financiamento pretendido,
fazendo ruir tôdas as suas esperanças. Se
os recursos na ordem, de 50% vierem a ser
aplicados pela Carteira de Colonização,
que também necessita reformar seu
regulamento e, ao invés de financiar o total
do valor do pequeno lote de terra, financiar
a prestação inicial e a construção de
benfeitorias essenciais, como casa de
moradia, principalmente; estudando, para
êsse fim, os meios legais que lhe
assegurem a importância financiada, o
pequeno agricultor estará em condições de
solver seu débito não só com a Careira de
Colonização, mas também o assumido com
o vendedor do lote.
Assim, com mais recursos e
aplicados de maneira racional, a Carteira
de Colonização do Banco do Brasil
prestaria inestimável serviço ao plano de
reforma agrária, proporcionando ao
agricultor, que tem como seu único
patrimônio a enxada, a possibilidade de,
em adquirindo seu pedaço de terra,
produzir mais e abrir novas e promissoras
perspectivas
ao
trabalhador
rural,
verdadeiro pária na nossa sociedade.
Com os recursos que seriam
proporcionadas à Carteira de Crédito
Agrícola, com a obrigatoriedade de sua
aplicação nas culturas de subsistência,
pecuária leiteira e de pequena parte de
ouras atividades que representam o
interêsse sócio-econômico das diferentes
regiões do país, complementar-se-ia a
ação da Carteira de Colonização.
Nosso país debate-se com a solução
do aumento do poder aquisitivo do nosso
povo, única maneira de proporcionar-lhe
melhores condições de vida.
O ultimo recenseamento demonstra
que ainda 65% da nossa população
é rural, vivendo, em conseqüencia,
da
produção
da
terra
e
da
pecuária. Se maiores recursos forem

Diario do Congresso Nacional (Seção II)
investidos na concessão de financiatos
para a compra do pequeno lote ao
agricultor, bem como no financiamento à
sua
produção.
esta
aumentaria,
aumentando, também, nossa riqueza, e
proporcionando maior poder aquisitivo à
população rural.
O comércio venderia mais, as
indústrias aceleraram o ritmo de sua
produção, os níveis de impostos subiriam
sem o artificialismo do aumento de suas
incidências, que agravam o custo
de vida, e teríamos então nos
reencontrado, agricultor, comércio e
indústria, produzindo e enriquecendo
nosso país.
Por julgar de grande valia, para o
interêsse nacional, data venia dos ilustres
Senadores, é que faço um apêlo para que
aprovem a emenda ora apresentada.
Sala das Sessões, em 25 de abril de
1.962. – Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão o Projeto com as emendas.
O SR. AFRÂNIO LAGES (pela
ordem): – Sr. Presidente, desejaria que
V. Ex.ª esclarecesse se não é necessário
o pronunciamento da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Respondendo à questão de ordem
emulada pelo nobre Senador Afrânio
Lages, a Mesa informa que, após a
discussão do Projeto com as emendas,
será solicitado o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
Em discussão o Projeto com as
emendas.
O SR. AFRANIO LAGES (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
apresentei uma emenda ao Projeto de Lei
nº 7, com o intuito de satisfazer aos
anseios do Nordeste do Brasil.
Efetivamente, as associações de
classe e os produtores em geral da
Região Nordestina apelaram para os
seus representantes nesta Casa no
sentido de que emendassem o Projeto
ora em discussão, a fim de que os
Bancos, os estabelecimentos de crédito
ali sediados fiquem isentos do depósito
da diferença que se vereficar entre a
percentagem atual e a que fôr fixada
em virtude da determinação nesta
proposição.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Com
prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Desejo
assinalar que também recebi – e
acredito que o mesmo ocorreu com os
demais colegas – apelos nesse sentido.
O Projeto, tal como demonstraram os
nobres Senadores Mem de Sá e
Nogueira da Gama, se impõe à
conjuntura brasileira, em face da
inflação. Devemos empregar nossos
esforços no sentido de não serem
criadas dificuldades à tramitação do
Projeto do Senado, porque esta não é
uma questão que diz respeito somente à
nossa Região. Realmente ela sofre mas
devemos apresentar reivindicações não
só para ela, mas também para o reato
do Brasil. Daí as palavras de dois
ilustres Senadores que se fixaram em
nossos espíritos. Devemos apoiar a
Emenda de V. Ex.ª, reclamada pelos
homens do Nordeste.
O SR. AFRÂNIO LAGES: –
Agradecido ao aparte do nobre Senador
Ruy Carneiro. Entendo que êste Projeto
merece também especial atenção da
Casa e, por isso, figurei como um dos
seus signatários, requerendo urgência
urgentíssima para sua apresentação e
respectiva votação nesta Casa.
O fato de havê-lo feito não me
leva, no entanto, a deixar de emendar o
Projeto para atender a reivindicação
da Região que represento. Sei que a
intenção do Govêrno é a melhor pos-

sível, porque tem em vista deter a
inflação. Esta, justamente, é uma das
medidas que o Projeto preconiza ao
procurar retirar da circulação tais
numerários.
Por isso, na justificação à Emenda
que apresentei, procurei dar uma
destinação a essa diferença em relação
aos estabelecimentos de crédito sediados
no
Nordeste,
determinando
que,
obrigatóriamente, essa diferença seja
aplicada em financiamentos rurais à
pequenas e médias indústrias do Nordeste.
Todos estamos cansados de saber –
não é preciso que o diga aqui – da situaçã
de subdesenvolvimento em que se
encontra o Nordeste do Brasil.
Estamos apelando, não sómente aos
recursos de casa, para que o Nordeste
saía dessa conjuntura. Temos, também,
recebido auxílios do estrangeiro e, nesta
hora, entendo que deveriamos ir ao
encontro dos anseios do Nordestinos,
fazendo com que a determinação que o
Projeto manda dar, de se aumentar ao
recolhimento compulsórios ao Banco do
Brasil, pelos estabelecimentos de crédito
sediados no País, não se aplique aos do
Nordeste, desde que estes comprovem a
aplicação da importâncias relativa a essa
diferença em financiamentos rurais à
pequenas e médias indústrias, naquela
região.
Portanto, Sr. Presidente, ao justificar
a Emenda que apresentei, quero declarar
que o fiz como Nordestino e como
Brasileiro porque, como já disse, o
Nordeste constitui uma parcela dêste
imenso Brasil que está a reclamar
cuidado e tratamento especial da Nação
brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o Projeto com as Emendas.
O SR. SÉRGIO MARINHO (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, eu
era favorável à aprovação do Projeto,
rejeitando as Emendas a ele apresentadas,
porque, incontestàvelmente, o Projeto tem
significação
nacional.
Conforme
a
proposição estabelece, o govêrno retirará
meios de pagamento da circulação.
Receio,
Sr.
Presidente,
pelos
precedentes havidos, que esses meios de
pagamento retirados da circulação não
permaneçam retirados. O Govêrno os
utilizará e, antecipadamente, já se diz que
o Govêrno o fará exatamente para evitar
novas emissões.
Acredito que evitarão emissões
maciças, mas não acho que sejam
suficientes para evitar que o Govêrno
emita, mesmo porque o "deficit"
orçamentário é realmente gigantesco com
tendência, cada vez mais acentuada, no
sentido de aumento.
Em fase disto, possuido da
suposição de que o Govêrno não manterá
retirados da circulação os meios de
pagamento que compussóriamente irá
recolher à SUMOC, é que me inclino a
votar favoràvelmente à emenda subscrita
pelo nobre Senador Afrânio Lages, que
dá um tratamento especial à parte dêste
recolhimento compusório, atendendo às
peculiaridades excepcionais do Nordeste.
Sou,
portanto,
favorável
à
aceitatação da emenda do nobre
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Afrânio
Lages): – Continua a discussão.
Se mais nenhum dos Srs. Senadores
desejar discutir o Projeto e as emendas,
vou encerrar a discussão.
Está encerrada. As Comissões que

Abril de 1962
se manifestaram sôbre o Projeto deverá
fazê-lo novamente em relação às
emendas.
Em primeiro lugar, a Comissão de
Constituição e Justiça, pela palavra do
nobre Senador Silvestre Péricles.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (sem
revisão do orador): – Sr, Presidente,
foram apresentadas emendas ao Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados que
tomou no Senado o nº 7, de 1962.
Êste projeto dispõe sôbre os
depósitos que os Bancos devem manter
no Banco do Brasil S.A. à ordem da
Superintendência da Moeda do Crédito.
Agora mesmo ouvimos as palavras
autorizadas dos nobres Senadores Men
de Sá e Nogueira da Gama, e, mais
recentemente, as do ilustres Senadores
Afrânio Lages e Sérgio Marinho,
autoridades na matéria, estudiosos,
competentes e que, no caso, merecem
tôda a nossa simpatia.
A primeira das emendas ao art, 2º é
modificativa. Já foi lida pela Mesa, mas
não é desnecessário dizer que tem boa
finalidade. Objetiva dar ao setor
agropecuário mais recursos para o
financiamento do seu desenvolvimento e,
em conseqüência, da sua produção, única
medida que efetivamente nos conduzirá
ao combate da alta do custo de vida. Foi
apresentada pelo eminente Senador
Nelson Maculan.
A outra é aditiva e manda incluir,
onde couber, o seguinte:
"O
aumento
dos
níveis
representados pelas novas percentagens
à ordem da Superintendência da
Moeda e do Crédito, nos têrmos do
art. 1º da presente lei, terá a seguinte
aplicação:
a) 50% (cinqóenta por cento)
destinados à Carteira de Colonização do
Banco do Brasil, para o financiamento
exclusivo ao agricultor, na compra de
pequenos lotes de terra;
b) 30% (trinta por cento) à Carteira
de Crédito Agrícola do Banco do Brasil,
destinados ao financiamento do pequeno
agricultor ou criador, nas operações
específicas da agricultura de subsistência,
pecuária
leiteira,
suinocultura
ou
avicultura, ou outras atividades que, pela
sua natureza, sejam de interêsse social e
econômico para as diferentes regiões do
país;
c) 20% (vinte por cento) à disposição
da Superintendência da Moeda e do
Crédito."
Na sua justificativa o nobre Senador
Nelson Maculan informa que "a emenda
apresentada
procura
disciplinar
a
aplicação da retenção dos depósitos
bancários que o art: 1º do projeto
proporcionaria à Superitendências da
Moeda e do Crédito".
E adiante, aduz, com tôda precisão:
"Assim, com mais recursos e
aplicados de maneira racional, a Carteira
de Colonização do Banco do Brasil
prestaria inestimável serviço ao plano de
reforma agrária, proporcionando ao
agricultor, que tem como seu único
património a a anexada, a possibilidade
de, em adquirindo seu pedaço de
terra, produzir mais e abrir novas e
promissoras perspectivas ao trabalhador
rural, verdadeiro pária na nossa
sociedade".
Sr. Presidente, há ainda uma outra
emenda, do nobre Senador Afrânio
Lages, nos seguintes têrmos.
"Acrescente-se ao art. 1º o seguinte
parágrafo."
"Os estabelecimentos bancários
localizados no Nordeste do País
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aplicarão,
obrigatòriamente,
as
importâncias correspondentes à diferença
entre as percentagens atuais e as que
forem fixadas pela Superitendência da
Moeda e do Crêdito para os depósitos
que deverão manter a ordem dêste, em
financiamento às atividades agrícolas e
pastoris, bem como à pequena e média
indústria, ficando, assim comprovada que
seja a aplicação, isentos do depósito de
mesma diferença".
Na sua justificativa o nobre Senador
termina dizendo:
"...que as quantias tenham aplicação
em financiamentos de atividades rurais da
pequena e média indústria da região".
A região a que alude o digno
Senador é a do Nordeste, dêsse Nordeste
sacrificado que merece as atenções do
nosso País.
Assim, Sr. presidente, sob o ponto
de vista da Comissão de Constituição e
Justiça a que tenho a honra de
representar como Relator, nada há a opôr
relativamente às emendas.
Quanto ao mérito da questão, as
Comissões de Economia e de Finanças
decidirão com mais propriedade.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Nogueira da
Gama para emitir parecer sôbre as
emendas, em nome da Comissão de
Economia.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (para
emitir parecer) (não foi revisto pelo
orador): – Sr.Presidente, estimaria
imensamente dar parecer favorável à
emenda do nobre colega, Senador
Nelson Maculan. Infelizmente não o
posso fazer.
Pretende o eminente colega que os
depósitos referidos no artigo do projeto
sejam efetuados, em parte ou em sua
totalidade,
em
cédulas
rurais
pignoratícias, até o limite individual de um
milhão de cruzeiros, na fonte de
produção.
Uma outra emenda destina 50% à
Carteira de Colonização do Banco do
Brasil e 30% à Carteira Agrícola,
deixando
20%
à
disposição
da
Superintendência da Moeda e do Crédito.
Os objetivos que inspiraram o nobre
Senador Nelson Maculan são realmente,
patrióticos e mereceriam todo o amparo
não fôsse a natureza específica do
projeto, que visa retirar dos depósitos
bancários, para esterilização, por algum
tempo,
do
numerário
considerado
excedente de suas Caixas, de modo a
impedir que haja acréscimo nos meios de
pagamento.
Sabemos
que
os
depósitos
bancários geram meios de pagamento
em proporção muito maior, segundo as
estatísticas, do que as próprias
emissões
de
papel
moeda.
Precisamente para evitar que isso
ocorra é que o projeto foi apresenado.
Dêle necessita o Govêrno na execução
da sua política monetária.
Por igual, Sr. presidente, gostaria
muito poder dar parecer favorável à
emenda apresentada pelo eminente
senador Afrânio Lages, que tem
objetivo patriótico como a do Senador
Nelson Maculan, qual o de atender as
regiões abandonadas do Nordeste que
tanto e tanto necessitam de amparo
financeiro para o seu aproveitamento
econômico. Mas se porventura o
Senado viesse a acolher essa emenda
de objetivos tão nobres, tão salutares
e, em princípio, tão procedentes, o
projeto estaria anulado nos efeitos que
éle
visa
colher.
Seriamos
contraditórios, estariamos adotando
uma
providência
que
não
se
recomenda. Ou aceitamos o projeto
nos têrmos era que está formulado,
permitindo que os depósitos sejam
feitos à ordem da SUMOC, no Banco
do Brasil sob uma esterilização que se
processará durante algum tempo, ou,
então, não votemos a favor dêle.
Acolher as emendas será o mesmo que
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impedir o projeto de alcançar os objetivos
que colima.
Sr. Presidente, creio que neste caso
nenhum Senador deixará de negar os
clamores e os reclamos justíssimos do
Nordeste brasileiro. Aqui estaremos
sempre dispostos a dar àquela região e
àqueles que se puseram em campo para
defender as reivindicações do seu povo
as medidas de que necessita. Mas
estaperamos que os arautos dessas
providências, como o nobre Senador
Afranio Lages, reflitam na conveniência
de pugnar por elas sem prejuízo da
execução de planos que, também, são
necessários e indispensáveis, não apenas
ao Nordeste, mas a todo o nosso país. O
projeto de que cogitamos é do interesse
de tôda a Nação. Ou nós o votamos nos
têrmos em que está lançado, ou êle não
produzirá os efeitos visados.
Estou certo, Sr. Presidente, de que
os eminentes senadores que representam
brilhante e honestamente nesta Casa, o
Nordeste brasileiro saberão considerar
devidamente o problema. Sei que todos
êles estarão desejosos de levar, para
suas regiões, a maior soma possível de
recursos,
para
retirá-las
do
subdesenvolvimento
em
que
se
encontram.
Ninguém põe em dúvida a dedicacão
e o patriotismo dos eminentes colegas
que representam essas regiões do país,
no Senado da República.
Acredito porém, – e nesse sentido
apelo a S. Exas. – que saberão, por igual,
considerar que o Projeto consulta o
interêsse de todo o País e, assim, merece
a acolhida geral do Senado que estará
sempre pronto e em condições de atender
ao interêsse regional de cada um dos
representantes, que nesta Casa exercem
mandatos que lhes foram confiados,
sempre que fôr oportuno, sem prejuízo do
interêsse da economia do País.
Com estas considerações, Sr.
Presidente, em nome da Comissão de
Economia, lamento profundamente ter de
dar Parecer contrário às Emendas, mas
espero que os seus próprios autores
compreendam as razões que me levam a
assim proceder. (Muilo bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Mem de Sá.
O SR. MEM DE SÁ (não foi revisto
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é com satisfação que faço
minhas as palavras do eminente Relator
da Comissão de Economia.
Peço a atenção da Casa para a
extrema gravidade que decorreria da
aprovação das Emendas, porque forçarla
o Projeto a voltar à Câmara dos
Deputados onde, provàvelmente, um mês
precisaria para que aquela Casa do
Congresso se manifestasse. E cada dia
que passa – reafirmo a V. Exas. – sem
que êsse Projeto seja aprovado, o
Congresso está concorrendo para agravar
os males secundários da inflação.
Lembro
ainda
aos
eminentes
Colegas do Nordeste que o problema é
de fato, de âmbito nacional. O benefício
que adviria para o Nordeste da aprovação
das Emendas seriam verdadeiramente
ínfimo em confronto com os danos dela
decorrentes. Haveria interêsse, evidente
para os bancos interessados em não
efetuar o recolhimento. Chamo a atenção
para o fato de que o recolhimento é
aumentado apenas sóbre o aumento dos
depósitos atuais, que manterão a mesma
taxa de recolhimento que até aqui
prevalecia sôbre o aumento de depósito
que se verificar desta data em diante, é
que a SUMOC fica autorizada a proceder
ao recolhimento até, diz a lei, o dôbro da
taxa atual.
A SUMOC tem autóridade, portanto
e competência para dosar a taxa do
recolhimento conforme a gravidade da
situação.
Tendo sm vista o montante dos
depósitos dos bancos nordestinos, a
pequena parte que os bancos ficariam

autorizados a aplicar na agricultura seria
nada
ante
a
imensidade
das
necessidades daqueIa região, que precisa
ser atendida, como todos sabemos,
mediante projetos e planos que estão
sendo encaminhados e executados,
através da ajuda maciça de miIhões de
dólares que começam a ser mobilizados.
A pequena importância decorrente
do aumento do recolhimento dos bancos,
que seria aplicada na Agricultura, pode
significar muito para os banqueiros
interessados, nada, porém, para a região,
que
sofreria
muito
mais
em
deconseqüência do aumento de preços
decorrente da inflação. De modo que os
benefícios
seriam
anulados
pelos
malefícios.
Era o que queria dizer, Sr.
Presidente, para encarecer a necessidade
de o Projeto ser aprovado sem emendas,
porque pela primeira vez, entendo que
estamos em face de matéria que merece
a urgência urgentíssima, para que se não
perca mais tempo em lançar, pelo menos,
um balde dágua sobre e êste brazeiro em
que estamos vivendo e morrendo. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Conhecidos os
Pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça
pela
constitucionalidade,
da
Comissão de Economia e de Finanças
contrários, passa-se à votação do Projeto de
Lei, sem prejuízo das Emendas.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer como se
encontram. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
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percentagens determinadas pelo artigo
primeiro.
Art. 5º O Poder Executivo enviará
obrigatóriamente ao Congresso Nacional,
até o último dia do mês subseqüente,
relatório e mapas demonstrativos da
aplicação dada aos recolhimentos feitos
na forma do artigo primeiro.
Art.6º Fica revogado o disposto nos
artigos 10 do Decreto númuro 21.499, de
9 de junho de 1932, e 11 e 13 do Decretolei nº 8.495, de 28 de dezembro de 1945.
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revocados as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – As emendas
têm pareceres contrarios das Comissões
de Economia e Finanças e serão
apreciadas em globo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam as
emendas, queiram permanecer sentados
(Pausa).
Estão rejeitadas.
O Projeto vai à sanção.
Esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Não há oradores incritos.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão marcando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 1962
(QUINTA-FEIRA)
VOTAÇÃO
1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE
1962
(Nº 3.893-C, de 1958, na Câmara)
Dispõe sôbre os depósitos que os
bancos devem manter no Banco do Brasil
S. A. à ordem da Superintendência da
Moeda e do Crédito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Conselho de
Superintendência da Moeda e do Crédito
autorizado a fixar novas percentagens
para os depósitos que os bancos de vem
manter, à ordem da Superintendência da
Moeda e do Crédito até o dôbro dos
níveis previstos no artigo 4º do Decreto-lei
nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, sem
prejuizo do que dispõe o parágrafo único
do menclonado artigo.
§ 1º No caso de aumento de
percentagens, por ato do Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito
nos têrmos dêste artigo, e facultado aos
bancos efetuar os recolhimentos na
medida em que registrarem aumentos de
depositos.
§ 2º E' estabelecido o dia 5 de cada
mês, para efeito de apresentação pelos
bancos à Superintendência da Moeda e
do Crédito, das respectivas posicões
mensais.
§ 3º Quando houver queda de nível
dos depósitos, a devolução da parte
referente ao excesso deverá efetuar-se
no mesmo dia mediante pedido escrito do
banco à Superintendência da Moeda e do
Crédito, que verificará posteriormente o
fato alegado.
Art. 2º Os depósitos referidos no
artigo anterior poderão ser efetuados, em
parte, em obrigações que o Conselho da
Superintendência da Moeda do Crédito
estabelecer.
Art.
3º
As
importâncias
correspondentes aos depóstios previstos
nesta lei só podem ser entregues pela
Superintendência da Moeda e do Crédito
ao Banco do Brasil S. A., para atender a
empréstimos ao Tesouro Nacional.
Art. 4º Os depósitos realizados
pelos Governos e Autarquias Estadual
nos bancos de que participe o Estado
como seu maior acionista serão
deduzidos para os efeitos de cálculo das

ELEIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL
Eleição da Comissão Especial
destinada a emitir parecer sôbre o Projeto
de Emenda à Constituição nº 12, de 1962,
que altera a redação do artigo 186, da
Constituição Obrigatoriedade de concurso
para a investidura em cargo inicial de
carreira e proibicão de nomeações
interinas).
2
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1950
(nº 1.129-C, de 1949 na Casa de Origem)
que altera a redação de dispositivos do
Código Penal e do Código do Processo
Penal, tendo Parecer sob o nº 655, de
1961, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela rejeição, publicando-se o
parecer e o substitutivo elaborados sôbre a
matéria pelo Sr. Senador Atílio Vivacqua.
3
Votação em primeira discussão, do
Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1959,
de autoria do Sr. Senador Milton Campos,
que dispõe sôbre pensões militares,
alterando a redação do § 1º do art. 33 do
Decreto nº 32.389, de 9 de março de
1953, tendo Pareceres; l – Sôbre o
projeto: (nº 35 de 1960) – da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade: (nº 34 de 1960) – de
Segurança Nacional, pela rejeição: (nº 35,
de 1960) – de Finanças, pela aprovação.
– II – Sôbre a emenda de Plenário: (nº 18,
de 1962) – da Comissão de Constituição
e Justiça, pela rejeição: (nº 19, de 1962) –
da Comissão de Segurança Nacional,
pela rejeição: (nº 20, de 1962) – da
Comissão do Finanças, pela rejeição.
DISCUSSÃO
4
Votação, em primeira discussão
apreciação
preliminar
da
constituicionalidade, nos têrmos do art.
265 do Regimento Interno do Projeto de
Lei do Senador nº 29, de 1960, que
estende aos Diretores das Secretarias do

552

Quinta-feira 26

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Tribunal Superior do Trabalho e dos
Tribunais Regionais do Trabalho o
disposto no art. 1º do Decreto nº 5.059
de 9 de novembro de 1926 e dá outras
providências. Pareceres: I – Sôbre o
projeto: (nº 380, de 1961)
– da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela
rejeição,
por
inconstitucionalidade; – II – Sôbre a
emenda de Plenário; (nº 21, de 1962)
– da Comissão de Constituição a
Justiça, favorável; (nº 22, de 1962) da
Comissão de Finanças, favorável.

1 a 3) – (nº 70, de 1961) – da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
pela
Constitucionalidade; – da Comissão de
Legislação Social: 1º – nº 71, de 1961, pela
rejeição; 2º – nº 70, de 1962, pela rejeição.
6
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tendo Pareceres: 1º Pronunciamento:
(nº 340, de 1958) – da Comissão
Segurança Nacional, pela rejeição;
(nº 341, de 1958) – da Comissão de
Finanças, pela rejeição; (nº 105, de
1959) – da Comissão de Constituição
e Justiça, favorável ao projeto com a
emenda que oferece sob nº 1-C. 2º
Pronunciamento (Após a emenda nº
1-C e o pronunciamento dos
Ministérios da Justiça e da Guerra em
virtude
do
Requerimento
de
21 de maio de 1959), (nº 40, de 1962)
– da Comissão de Segurança
Nacional, pela rejeição; (nº 41, de
1962) – da Comissão de Finanças,
pela rejeição.

Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 67 de 1961 (nº 3.812, de
1958, na Casa de origem) que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura o
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00,
5
como auxílio à Faculdade Católica de
Sergipe, tendo Pareceres: da Comissão
Discussão única do Projeto de Lei de Constituição e Justiça (nº 61, de
da Câmara nº 66, de 1954 (nº 3.727, 1962), favorável; da Comissão de
8
de 1953, na Casa de origem), que Educação e Cultura (nº 62, de 1962)
acrescenta um parágrafo ao art. 4º do favorável com as emendas que oferece
Decreto-lei nº 5.452 de 1.5.1943 sob ns. 1 e 2-CEC; da Comissão de
Primeira discussão (apreciação
(Consolidação das Leis do Trabalho), Finanças (nº 63, de 1962), favorável ao preliminar da constitucionalidade nos
tendo Pareceres: I – Sôbre o projeto: projeto e à emenda 2-CEC, mas têrmos do Art. 265, do Regimento
(nº 1.245, de 1957) – da Comissão de contrário á emenda 1-CEC.
Interno) do Projeto de Lei do Senado
Constituição
e
Justiça,
pela
nº 2, de 1961, que concede isenção do
7
constitucionalidade; – da comissão de
impôsto previsto no Decreto-lei nº 154,
Legislação Social: 1º – nº 1.246, de
de 25.11.47, alterado pela Lei nº 3.470
Discussão única do Projeto de Lei de 28.11.51 e de acôrdo com o
1957, favorável; 2º – nº 70, de 1962
(em virtude do Requerimento nº 333, da Câmara nº 82, de 1958 (nº 2.425, de regulamento a que se refere o Decreto
de 1961, e após a audiência do Sr. 1952, na Casa de origem), que 47.373, de 7.12.59, art. 92, § 4º, "a" as
Ministro do Trabalho) pela rejeição; II – restabelece a Polícia Militar do Território vendas de imóveis rurais de valor
Sôbre as emendas de Plenário (ns. do Acre e dá outras providências, até Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil

cruzeiros) tendo Parecer sob nº de
1962, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela rejeição.
9
Primeira discussão (apreciação
preliminar da constitucionalidade os
têrmos do Art. 265 do Regimento
Interno) do Projeto de Lei do Senado
nº 6, de 1962, que dispõe sôbre a data
de realização das primeiras eleições
para representantes do Distrito Federal
no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados e dá outras providências,
tendo Parecer sob nº 69, de 1962, da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela inconstitucionalidade.
10
Primeira discussão do Projeto de
Lei do Senado nº 8, de 1962, que
considera de utilidade pública o Círculo
Operário de Caetité, com sede na
Cidade de Caetité, Estado da Bahia,
tendo Parecer sob nº 74, de 1962, da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela aprovação.
Está encerrada a sesão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas.

MÚTUA PARLAMENTAR
BALANCETE DA "RECEITA" E DA "DESPESA" RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 1962
DESPESA

RECEITA
Saldo que passou do mês de Fevereiro
próximo passado:
Banco do Brasil S.A ........................................
Banco Nacional de Minas Gerais S. A.............
Banco Comércio e Indústra de Minas Gerais
S. A..................................................................

100º Peculio:
Pago aos beneficiários do ex-mutuário Doutor
Adolpho Gigliotti, (arrecadação até 2 março de
1962) .................................................................

746.760,60
33.46,80
196.706,70

976.937,10

Pago despesas com o pessoal durante os
meses de feveiro e março corente ...................
Selos com ordens de pagamentos ...................

Importancias Recebidas:
101º .................................................................
100º .................................................................
99º ...................................................................
98º ...................................................................
97º ...................................................................
96º ...................................................................
95º ...................................................................
94º ...................................................................
93º ...................................................................
92º ...................................................................
91º ...................................................................
90º ...................................................................
89º ...................................................................
88º ...................................................................
87º ...................................................................
86º ...................................................................
85º ...................................................................
84º ...................................................................
83º ...................................................................
1ª Contribuição ...............................................
Artigo 14 – Parágrafo 1º .................................

185.000,00
176.500,00
81.500,00
82.500,00
19.500,00
9.500,00
6.500,00
6.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00

Taxas de Expediente:
Importância arrecadada de 100º Pecúlio................................

141.500,00

Taxa de Expediente
30.000,00
0,90

30.000,00

Saldo que passa para o mês de abril:
Banco do Brasil S. A. ........................................
Banco Nacional de Minas Gerais S. A. .............
Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais
S. A. ..................................................................
Em dinheiro .......................................................

984.334,70
33.469.80
196.706,70
185.500,00

1.400.011,

587.500,00

7.075,00
1.571.512,10
1.571.521,1

Brasília, 31 de março de 1962. – Paulo José Maestrali, Tec. Cont. Reg. Sec. número 93 C.R.C.D.F. – Francisco Sebastião Maestrali. Tesoureiro. – Deputado
Aurélio Vianna, Presidente.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XVII – Nº 46

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 1962

SENADO FEDERAL
MESA

DA UNIÃO DEMOCRATICA
NACIONAL

Presidente – Moura Andrade –
PSD.
Vice-Presidente – Rui Palmeira
– UDN.
Primeiro-Secretário – Argemiro
de Figueiredo – PTB.
Segundo-Secretário – Gilberto
Marinho – PSD.
Terceiro-Secretário – Mourão
Vieira – UDN.
Quarto-Secretário – Novaes
Filho – PL.
Primeiro-Suplente – Mathias
Olympio – PTB.
Segundo-Suplente – Guido
Mondin – PSD.
Terceiro-Suplente – Joaquim
Parente – UDN.

LÍDER

VICE-LÍDER

6. Menezes Pimentel – Ceará.
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8.
Jarbas
Maranhão
–
Pernambuco.
9. Silvestre Péricles – Alagoas.
10. Ary Vianna – Espírito
Santo.
11. Jefferson Aguiar – Espírito
Santo.
12.
Gilberto
Marinho
–
Guanabara.
13. Paulo Fernandes – Rio de
Janeiro.
14. Moura Andrade – São
Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
16. Alô Guimarães – Paraná.
17 Guido Mondin – Rio Grande
do Sul.
18. Benedito Valladares – Minas
Gerais.
19. Filinto Müller – Mato
Grosso.
20.
Juscelino
Kubitschek
(Licenciado. Em exercício o Sr. José
Feliciano) – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.

Aloysio de Carvalho.

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Daniel Krieger.
VICE LIDER
Afonso Arinos.
Afrânio Lages.
Padre Calazans.
DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
LÍDER
Barros Carvalho.
VICE-LÍDERES
Fausto Cabral.
Arlindo Rodrigues
Nelson Maculan

LIDERES E VICE-LÍDERES

DO PARTIDO LIBERTADOR

DA MAIORIA

LÍDER

LÍDER

Mem de Sá.

PARTIDO TRAIBALHISTA
BRASILEIRO
1.Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Mathias Olympia – Piauí.
3. Fausto Cabral – Ceará.
4. Argemiro de Figueiredo –
Paraíba.
5.
Barros
Carvalho
–
Pernambuco.
6. Lourival Fontes – Sergipe.
7. Lima Teixeira – Bahia
8. Caiado de Castro –
Guanabara.
9. Arlindo Rodrigues – Rio de
Janeiro.
10 Miguel Couto – Rio de Janeiro.
11. Nelson Macular – Paraná.
12. Saulo Ramos – Santa Catarina.
13. Nogueira da Cama – Minas
Gerais.
Licenciado o Sr. Leónidas Mello
– (Piauí). Em exercício o Suplente,
Sr. Mendonça Clark (do PR).
PARTIDO LIBERTADOR
1. Novaes Filho – Pernambuco.
2. Aloísio de Carvalho – Bahia.
3. Men de Sá – Rio Grande do sul.

Filinto Müiller (PSD).
VICE-LÍDER
Lima Teixeira (PTB).
Nogueira da Gama (PTB).
Lobão da Silveira (PSD).
Victorino Freire (PSD).
Jefferson de Aguiar (PSD).
Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).
Saulo Ramos (PTB).
DA MINORIA

DO PARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA
LÍDER
Jorge Maynard.
VICE-LÍDER
Miguel Couto.
DO PARTIDO TRABALISTA
NACINAOL
LÍDER

João Villasbõas – (UDN)
Dos Partidos
DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO
LÍDER
Benedito Valladares.

Lino de Mattos.
DO MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR
LÍDER
Paulo Fender.
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

VICE-LÍDERES
Gaspar Veloso.
Victorino Freire.
Alô Guimarães.

1. Paulo Coelho – Amazonas.
2. Lobão da Silveira – Pará.
3. Victorino Freire – Maranhão.
4. Sebastião Archer – Maranhão.
5. Eugênio Barros – Maranhão.

PARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA

1. Mourão Vieira – Amazonas.
1. José Maynard – Sergipe.
2. Zacarias de Assunção –
Pará.
PARTIDO TRABALHISTA
3. Joaquim Parente – Piauí.
NACIONAL
4. Fernandes Távora – Ceará.
5. Reginaldo Fernandes – Rio.
1. Lino de Matos – São Paulo.
6. Sergio Maranhão – Rio
Grande do Norte.
MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR
7. João Arruda – Paraíba.
8. Afrânio Lages – Alagoas.
1. Paulo Fender – Pará.
9. Rui Palmeira – Alagoas.
10. Heribaldo Vieira – Sergipe.
SEM LEGENDA
11. Ovídio Teixeira. – Bahia.
12. Del Caro – Espírito Santo.
Dix-Huit Resado – Rio Grande
13. Afonso Arinos – (licenciado. do Norte.
Em exercício o suplente Venâncio
Igrejas – Guanabara.
COMISSÃOES PERMANENTES
14. Padre Calazans – São
Comissão Diretora
Paulo.
15. Irineu Bornhausen – Santa
Moura Andrade – Presidente
Catarina.
Rui Palmeira
17. Milton Campos – Minas
Argemiro de Figueiredo
Gerais.
Gilberto Marinho
18. João Vilasboas – Mato
Mourão Vieira
Grosso.
Novaes Filho
19. Lopes da Costa – Mato
Mathias Olympio
Grosso.
Guido Mendes
20. Coimbra Bueno – Goiás.
Joaquim Parente (9)
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Comissão de Agricultura
PTB – Nelson Maculan
Presidente
PSD – Eugênio Barros – VicePSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fernandes
UDN – Lopes da Costa
UDN – OvidioTeixeira
PTB – Fausto Cabral (7)

EXPEDIENTE
–

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE
PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE
REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

SUPLENTES
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – SebastiãoArcher
UDN – Del Caro
UDN – Irineu Bornhausen
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
Reuniões: Quintas-teiras, às 16
horas.
Secretário: José Aristides de
Moraes Filho.

SEÇÃO II
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASíLIA

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

PSD – Jefferson de Aguiar –
Presidente.
UDN – Milton Campos – VicePresidente.
PSD – SylvestrePéricles.
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Lobão da Silveira
UDN – Heribaldo Vieira
UDN – Afonso Arinos
UDN – Afrânio Lages
PTB – Lourival Fontes
PTB – Nogueira da Gama
PL – Aloysio de Carvalho (11).
SUPLENTES
PSD – 1. Ary Vianna
PSD – 2. Benedicto Valladares
PSD – 3. Gaspar Velloso
PSD – 4. MenezesPimentel
UDN – 1. João Villas Boas
UDN – 2. Daniel Krieger
UDN – 3. Sérgio Marinho
UDN – 4. Lopes da Costa
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lima Teixeira
PL – 1. Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, às 16
horas.
Secretária: José Soares de
Oliveira Filho.
Comissão de Economia
PSD – Gaspar Velloso –
Presidente.
PTB – Fausto Cabral – VicePresidente.
UDN – Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
UDN – Del Caro
UDN – João Arruda
PSD – Alô Guimarâes
PSD – Paulo Fender
PTB – Nogueira da Gama (9)
SUPLENTES
PSD – 1. Eugênio Barros
PSD – 2. Sebastião Archer.

PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
PTB – LimaTeixeira
PL – Aloysio de Carvalho
Reuniões: Quintas-feiras, às 15
horas.
Secretário – Renato de Almeida
Chermont.
Comissão de Legisiação Social
PTB – Lima Teixeira – Presidente
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pimentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes da Costa
UDN – Afrânio Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9)
SUPLENTES

PSD – 1. Sebastião Archer
PSD – 2. Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros.
UDN – 1. Dix-Huit Rosado
Exterior
Exterior
UDN – 2. Padre Calazans
UDN – 3. Heribaldo Vieira
Ano.............................. Cr$ 136,00 Ano................................... Cr$ 108,00
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lourival Fontes
– Excetuadas para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas
PTB – 3. Nelson Maculan.
poder-se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à horas.
Secretário: José Soares de
remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos e favor do Tesoureiro do
Oliveira Filho.
Departamento de Imprense Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos
Comissão de Relações Exteriores
assinantes sòmente mediaste solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
PTB
–
Vivaldo
Lima
–
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
Presidente.
UDN – João Villasboas – VicePSD – 3. Alô Guimarães
Comissão de Finanças
Presidente.
UDN – 1. Irineu Bornhausen
UDN – AfrânioLages.
UDN – Daniel krieger – presidente
UDN – 2. Ovidio Teixeira
UDN – Heribaldo Vieira.
PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente
UDN – 3. Zacarias de Assumpção
PSD – Benedicto Valladares.
PSD – Eugênio Barros
UDN – 4. Sérgio Marinho
PSD – Gaspar Veloso.
PSD – Paulo Coelho
PTB – 1. LimaTeixeira
PSD – Filinto MuIIer.
PSD – Gaspar velloso
PTB – 2. Saulo Ramos
PTB – Lourivai Fontes.
PSD – Lobão da Silveira
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
PL – Aloysio de Carvalho (9).
PSD – Victorino Freire
Secretário: josé Soares de
UDN – Irlneu Bornhausen
Oliveira Filho.
SUPLENTES
UDN – Fernandes Távora
UDN
–
Lopes
da
Costa
Comissão de Educação e Cultura
UDN – Milton Campos.
PTN – Lino de Mattos
UDN – João Arruda.
PTB
–
Nogueira
da
Gama
UDN – Sérgio Marinho.
PSD – Menezes Pimentel –
PTB
–
Barros
Carvalho
PSD – Menezes Pimentel.
Presidente
PTB – Saulo Ramos
PSD – Jefferson de Aguiar.
PL – Mem de Sá – Vice-Presidente
– Dix-Huit Rosado
PSD – Alô Guimarães.
PSD – Jarbas Maranhão
PL – Mem de Sá (17).
QTB – Nogueira da Gama.
PTB – Saulo Ramos
PTB – Barros – Carvalho.
PTB – Arlindo Rodrigues
PL – Mem de Sá.
SUPLENTES
UDN – Reginaldo Fernandes
Reuniões: Quintas-feiras às 16,00
UDN – Padre Calazans
horas.
PSD – Silvestre Péricles
Secretário: Eurico Gory Auler.
PSD – Ruy Carneiro
SUPLENTES
PSD – Jarbas Maranhão
Comissão de Redação
PSD – Menezes Pimentel
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Pedro Ludovico
PSD – Alô Guimarães
TITULARES
PSD – Filinto Müller
UDN – Lino de Mattos (Do PTN)
UDN – Coimbra Bueno
PTB – Caiado de Castro
Sérgio Marinho – Presidente
UDN – Zacharias de Assumpção
PTB – Lima Teixeira
(UDN)
UDN – João Arruda
PL – Aloisio de Carvalho
Ary Vianna – Vice-Presidente
UDN – Milton Campos
Reuniões: às quartas-feiras, às 16
(PSD)
UDN – João Villasboas
horas.
Alô Guimarães (PSD)
UDN – Del Caro
Affonso Arinos (UDN)
Secretário:
Evandro
Fonseca
PTB – Fausto Cabral
Lourival Fontes (PTB)
Paranaguá.
PTB – Vivaldo Lima.
Capital e Interior

Comissão de Constituição e Justiça

FUNCIONÁRIOS
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Semestre........................ Cr$
Ano................................. Cr$

Capital e Interior

50,00 Semestre............................. Cr$ 89,00
96,00 Ano...................................... Cr$ 76,00
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2. Lobão da Silveira (PSD)
1. Padre Calazans(UDN)
2. Heribaldo Vieira (UDN)
1. Caiado de Castro (PTB).
Secretário – Sara Abraão – Oficial
Legislativo.
Reunião – Terças-feiras, às 16 horas
Comissão de Saúde Pública
UDN – Reginaldo Fernandes –
Presidente.
PSD – Alô Guimarães – VicePresidente.
UDN – Fernandes Távora.
PSD – Pedro Ludovico.
PSB – Saulo Ramos (5)
SUPLENTES
PSD – Eugênio Barros.
PSD – Jarbas Maranhão.
UDN – Lopes da Costa.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Arlindo Rodrigues.
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas.
Secretário: Eduardo Rui Barbosa.

Comissão da Segurança Nacional
UDN – Zacarias Assumpção –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePiesidente.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Arlindo Rodrigues (7).
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Jorge Maynard.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
UDN – Afrânio Lages.
PTB – Saulo Ramos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas.
Secretário: Julieta Ribeiro dos Santos.
Comissão de Serviço Público Civil
PL – Aloysio de Carvalho – presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Silvestre Pérlcles.
UDN – Padre Calazans.
UDN – Coimbra Bueno.
PTB – Caiado de Castro
PTB – Fausto Cabral.
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Benedito Valladares.
UDN – Sergio Marinho.

UDN – Reginaldo Fernandes.
PTB – Nelson Cabral.
PRB – Fausto Cabral.
PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras,
horas.
Secretária: Italina Cruz Alves.

às

16

Comissão do Transportes, Comunicações e
Obras Públicas
PSD – Jorge Maynard – Presidente.
UDN – Coimbra Bueno – VicePresidente.
PSD – Victoruio Freire.
UDN – João Arruda.
PTB – Fausto Cabral (5).
SUPLENTES
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Paulo Coelho.
UDN – Sérgio Marinho.
UDN – Lino de Matos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias.
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Constituição e Justiça
SÉTIMA REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE
MARÇO DE 1962
Às 17 horas, sob a presidência de Sr.
Senador Jefferson de Aguiar, Presidente,
presentes os Srs. Senadores Aloysio de
Carvalho, Lourival Fontes, Silvestre
Péricles,
Afrânio
Lages,
Menezes
Pimentel, Lopes da Costa e Ruy Carneiro,
reune-se a Comissão de Constituição e
Justiça.
Deixam de comparecer com causa
justificada os Srs. Senadores Afonso Arinos,
Milton Campos, Heribaldo Vieira, Lobão da
Silveira e Nogueira da Gama.
É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, e, em seguida aprovada.
Preliminarmente, o Sr. Senador
Jeffenson de Aguiar concede a palavra
ao Sr. Senador Silvestre Péricles, que
emite paracer favorável às emenda de
Plenário e da Comissão de Finanças, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de
1961, que concede pensão especial de
Cr$ 5.000,00, respectivamente, aos
pracinhas, soldados, expedicionários da
FEB, Pedro Leme de Assis e Décio
Fiorante, concluindo com apresentação
de subemenda, a qual visa a ampliar a
pensão, tendo em vista os aumentos
verificados até a presente data.
Sem restrições é o parecer aprovado.
Prosseguindo,
o
Sr.
Senador
jefferson de Aguiar, de conformidade
com o § 3º do Art. 81, do Regimento
Interno, convida o Sr. Senador Silvestre
Pérícles para assumir a presidência, e
relata com apresentação de emenda o
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1962,
que declara de utilidade pública o
Hospital Santo Amaro, de Guarujá,
Estado de São paulo.
Sem restrições é o parecer aprovado.
Reassumindo
a
presidência
o
Senhor Senador Jefferson de Aguiar,
declara haver encerrada a matéria
constante da pauta, e faz a seguinte
distribuição:
Ao Sr. Senador Lourival Fontas, o Projeto
de Lei do Senado nº 8, de 1962, que considera
de utilidade pública o Circulo Operário de
Caetité com sede na Comissão de Caetité, Es-

tado da Bahia. (Apresentado pelo Senhor
Senador Ovídio Teixeira).
Ao Sr. Senador Afrânio Lages, o Projeto
de Lei do Senado nº 6, de 1962, que dispõe
sôbre a data de realização das primeiras
eleições para representantes do Distrito
Federal no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados, e dá outras providências.
Nada mais havendo que tratar, encerrase a reunião, da qual eu, José Soares de
Oliveira Filho, Secretário, lavro a presente
ata, que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
OITAVA REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE
ABRIL DE 1962
Às 14,45 horas, sob a presidência do
Sr. Senador Jefferson de Aguiar, Presidente,
presentes os Srs. Senadores Silvestre
Péricles, Aloysio de Carvalho, Menezes
Pimentel, Ruy Carneiro, Afrânio Lages,
Lourival Fontes e Lopes da Costa, reune-se a
Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer com causa
justificada os Srs. Senadores Afonso Arino,
Lobão da Silveira, Milton Campos, Nogueira
da Gama e Heribaldo Vieira.
É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, e, em seguida aprovada.
Preliminarmente, o Sr. Senador Jefferson
de Aguiar concede a palavra ao Sr. Senador
Silvestre Péricles a fim de relatar o Projeto de
Resolução número 5, de 1959, que fixa e
determina os limites entre os Estados do Espírito
Santo e Minas Gerais, ao Norte do Rio Doce
(Apresentado pelo Senhor Senador Jefferson de
Aguiar, e outros Senhores Senadores), conforme
determinação da Comissão, em reunião anterior,
por questão de ordem suscitada pelo Senhor
Senador Aloysio de Carvalho.
O Sr. Senador Silvestre Péricles, pede
dispensa da leitura do seu parecer, por
intender tratar-se de matéria já do
conhecimento da Comissão, não tão sómente
por leitura anterior, como pela publicação do
mesmo, para estudo.
Submetido o parecer à discussão e votação,
usam da palavra os Senhores Senadores:
Senador Afrânio Lages, sugerindo como
medida de prudência, que a Comissão
convide para uma reunião os Governadores
dos Estados em litígio e os representantes no
Senado, embora adianta o Sr. Senador
Afrânio Lages, reconhecer a necessidade de
uma solução imediata, tendo em vista os
prejuízos causados aos Estados e à Nação,
com o retardamento da matéria.
O Sr. Senador Silvestre Péricles discorda
do Sr. Senador Afrânio Lages, tendo em vista o
longo periodo em que a matéria tramita, sem que
até o momento houvesse acôrdo, por achar a
mesma perfeitamente regulada, através dos
documentos constantes na Proposição.
O Sr. Senador Ruy Carneiro, ao anunciar
seu voto com o relator, tece longos comentários
em tôrno do Projeto e conclui favoràvelmente por
um acôrdo entre os Estados e lamenta naquela
oportunidade encontrar-se ausente o Sr.
Senador Milton Campos, representante no
Senado de um dos Estados envolvidos.
O Sr. Senador Aloysio de Carvalho vota
com restrições por entender que a delibetação
do Senado autorizada pelo § 2º do Art. 6º do Ato
das Disposições Transitórias, deveria resultar da
instrução promovida pelo mesmo Senado, e em
que se reunissem elementos de parte a parte,
capazes de formarem a sua convicção própria, o
que na espécie não ocorre.
O Sr. Senador Afrânio Lages, embora
vencido na preliminar que levantou de ser
solicitada audiência dos Estados interessados,
acompanha o relator quanto ao mérito.
Apurados os votor, é o parecer aprovado.
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De conformidade com o § 3º do Art. 81,
o Sr. Senador Jefferson de Aguiar passa a
presidência ao Sr. Senador Silvestre Pérides,
com o propósito de relatar vencido o Projeto
de Lei da Câmara nº 166, de 1958, que
institui a cédula oficial de votação nas
eleições pelo sistema proporcional e dá
outras providências.
Reassumindo a presidência o Senhor
Senador Jefferson de Aguiar dá a palavra ao
Sr. Senador Afrânio Lages, que emite parecer
pela inconstitucionalidade e inconveniência do
Projeto de Lei do Senado nº 6, de 1962, que
dispõe sôbre a data de realização das
primeiras eleições para representantes do
Distrito Federal e na Câmara dos Deputados, e
dá outras providências.
Submetido o parecer à discussão e
votação é aprovado sem restrições.
Dando prosseguimento o Sr. Presiente
concede a palavra ao Sr. Senador Lourival
Fontes, que emite parecer favorável no
projeto de Lei da Câmara nº 101, de 1961,
que dispõe sôbre os processos de
reajustamento das dívidas dos criadores e
recriadores de gado bovino.
Submetido o parecer à discussão e
votação, pede vista o Sr. Senador Aloysio de
Carvalho, o que é concedido pela Comissão.
Nada mais havendo que tratar, encerrase a reunião, da qual eu, José Soares de
Oliveira Filho, Secretário, lavro a presente
ata, que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
NONA REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE
ABRIL DE 1962
Às 16,30 horas, sob a presidência do
Sr. Senador Jefferson de Aguiar, Presidente,
presentes os Srs. Senadores Lourival Fontes,
Menezes Pimentel, Alaysio de Carvalho,
Afrânio Lages e Silvestre Péricles, reune-se a
Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer com causa
justificada os Srs. Senadores Afonso Arinos,
Lobão da Silveira, Milton Campos, Nogueira
da Gama, Heribaldo Vieira e Ruy Carneiro.
É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, e, em seguida aprovada.
Inicialmente, o Sr. Presidente dá a palavra
ao Sr. Senador Lourival Fontes, que emite
parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
8, de 1962, que considera de utilidade pública o
Círculo Operário de Caetité, com sede na Cidade
de Caetité, no Estado da Bahia.
Submetido o parecer à discusão e
votação, é sem restrições aprovado.
Prosseguindo, usa da palavra o Senhor
Senador Silvestre Péricles, que relata pela
aprovação o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de
1962, submetendo à apreciação do Congresso
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos
do Sr. Ministro das Relações Exteriores, o tento do
Convênio Cultural concluido entre o Brasil e a
República do Chile, no Rio de Janeiro, a 5, de julho
do ano em curso.
Sem restrições é o parecer aprovado.
Usa da palavra o Sr. Senador Afrânio Lages,
que relata contràriamente o Projeto de Lei da
Câmara nº 164, de 1961, que acrescenta
parágrafo ao Art. 143, do Código de Processo Civil.
Submetido o parecer à discussão e
votação, é aprovado, sem restrições.
Em seguida, o Sr. Presidente declara
haver encerrada a matéria dependente de
aprovação e faz a seguinte distribuição:
– Ao Sr. Senador Aloysio de Cavalho,
o Requerimento nº 88, de 1952, do Sr.
Aristoteles Pereira Madruga e outros
funcionários desta Secretária, solicitando
cancelamento de suas faltas ao serviço,
de acôrdo com o Decreto Legislativo
nº 18, de 15 de dezembro de 1961;
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– Ao Sr. Senador Silvestre Péricles,
o Projeto de Lei do Senado número 11,
de 1962, que dá nova redação ao artigo
22, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro
de 1961 (Apresentando pelo Sr. Senador
José Feliciano);
– Ao Sr. Senador Lourival Fontes, o
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1962,
que
regula
a
declaração
de
inconstitucionalidade para os efeitos do
artigo 7º nº VII, da Constituição Federal.
(Apresentado pelo Senador
Milton
Campos); e
– Ao Sr. Senador Afrânio Lages, o
Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1962,
que dispõe sôbre a doação das
mercadorias
apreendidas
como
contrabando, as instituições filantrópicas
educacionais, culturais e de pesquisas
científicas, e dá outras providências
(Apresentado pelo Sr. Senador Padre
Calazans).
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, da qual eu, José
Soares de Oliveira Filho, Secretário, lavro
a presente ata, que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.

Diário do Congresso Nacional (Sessão II)
REQUERIMENTO Nº 142, DE 1962
Nos têrmos do art. 330, letra c. do
Regimento Interno, requeremos urgência
para a Emenda da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 18, de 1957, que dispõe
sôbre a não aplicação das normas
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768, de
28-10-51 a partir da vigência da Lei nº
1.050, de 1958, ao extranumerário
mensalista, diarista ou tarefeiro julgado
incapaz por motivo de acidente em
serviço ou em virtude de moléstia
profissional ou doença especificada em
lei.
Sala das Sessões, em 26 de abril de
1962. – Afrânio Lages, Vice-Líder da
UDN, em exercício da liderança. –
Jefferson de Aguiar, Lider da Maioria em
exercício.
O SR. PRESIDENTE: – Os
Requerimentos que acabam de ser
lidos, serão votados no final da Ordem do
Dia.
Vai ser lido projeto de lei, de autoria
do Sr. Eugênio Barros.
E lido, apoiado e vai às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças, o
seguinte:

ATA DA 27ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA,
EM 26 DE ABRIL DE 1962.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13,
DE 1962

PRESIDÊNCIA DOS SRS. ARGEMIRO
DE FIGUEIREDO E GUIDO MONDIM

Dispõe sôbre a participação do
Govêrno da União nas solenidades
comemorativas do 350º ano de fundação
da cidade de São Luiz do Maranhão.

Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Paulo Fender –
Zacharias de Assumpção – Eugênio
Barros – Leônidas Mello – Mathias
Olympio – Joaquim Parente – Fernandes
Távora – Menezes Pimentel – Sérgio
Marinho – Reginaldo Fernandes – DixHuit Rosado – Argemiro de Figueiredo –
Ruy Carneiro – Novaes Filho – Jarbas
Maranhão – Barros Carvalho – Afrânio
Lages – Silvestre Péricles – Lourival
Fontes – Jorge Maynard – Ovilio Teixeira
– Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho –
Jefferson de Aguiar – Venâncio Igrejas –
Benedito Valadares – Nogueira da Gama
– Milton Campos – Moura Andrade – Lino
de Mattos – Padre Calazans – Pedro
Ludovico – José Feliciano – Daniel
Krieger – Mém de Sá – Guido Mondin –
A37).
O SR. PRESIDENTE: – Alista de
presença acusa o comparecimento de 37
Srs. Senadores. Havendo número legal ,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – Não há
expediente para leitura.
Sôbre a mesa requerimento de
urgência, que vão ser lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 141, DE 1962
Nos têrmos do art. 330, letra,
do Regimento Interno, requeremos
urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 9, de 1962, que autoriza o
Poder Execultivo a abrir, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 15.000.000,00,
destinado á pavimentação de trechos
rodoviários da BR-4 (Rio-Bahia) e da
BR-13 (Transnordestina).
Sala de Sessões, em 26 de abril de
1962. – Afrânio Lages, no exercício da
liderança da UND. – Lima Teixeira. Líder
da Maioria – Gilberto Marinho, –
Fernandes Távora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Govêrno da União
participará
das
solenidades
comemorativas do 350º aniversário da
fundação da cidade de São Luiz, Capital
do Estado do Maranhão.
Art. 2º O Govêrno Federal, por
intermédio do Ministério da Educação e
Cultura, entrará em entendimentos com o
Govêrno do Estado no sentido da
organização e execução de um programa
de realizações em que fique estipulada a
colaboração prevista no artigo anterior.
justificação
O transcurso do 350º aniversário da
fundação da cidade de São Luiz, em que
se desenrolaram fatos de alta expressão
na história do Brasil não pode passar sem
a participação do Govêrno da União.
Para possibilitá-la é que oferecemos
á consideração da Casa o presente
projeto.
Sala das Sessões. em 26 de abril de
1962. – Eugênio Barros.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr.
Senador Paulo Coelho enviou à Mesa
discurso a fim de ser publicado, na forma
do disposto no artigo 201, § 2º, do
Regimento Interno. S. Exª. será atendido.
E' o seguinte o discurso do Senhor
Paulo Coelho.
Senhor Presidente:
No desamparo em que vive a
população do Município de Boca do
Acre – do qual dá uma idéia exata o
apelo de Frei José de Lima publicado no
"O Globo" de 2 do corrente mês – está a
necessitar de que para ela se voltem as
vistas do Sr. Ministro do Educação e
Cultura.
E o que nesta oportunidade peço a
S. Ex.ª, a quem espero V. Ex.ª dê
conhecimento destas minhas palavras.
Aquêles brasileiros, até agora tão
esquecidos
dos
poderes
públicos,
precisam da instrução que S. Exa. lhes
poderá proporcionar, através dos órgãos
próprios do seu Ministério.
O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Paulo Fender.

O SR. PAULO FENDER (pela
ordem): – Sr. Presidente cedi minha vez
e inscrição ao Senador Padre Calazans,
devendo falar em segundo lugar, se V.
Exa. me concedes a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. tem
tôda a razão.
Tem a palavra o nobre Senador
Padre Calazans, por cessão do nobre
Senador Paulo Fender.
O SR. PADRE CALAZANS (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
nobres, Senhores Senadores, sejam
minhas
primeiras
palavras
de
agradecimento ao ilustre Senador Paulo
Fender, pela gentileza de me ceder a
palavra para que pudesse pronunciar
breve discurso em memória da figura do
ilustre Arcebispo de Ribeirão Prêto, no
Estado de São Paulo, que falecendo
anteontem, abriu, sem dúvida, grande
lacuna no Colégio do Episcopago
brasileiro.
São impenetráveis os caminhos de
Deus; há coincidências felizes e há as de
pesar.
Jamais julguei, Sr. Presidente, como
Senador pela minha terra, tivesse que
pronunciar uma palavra de pesar em
memória do ilustre Arcebispo, Dom Luiz
do
Amaral
Mousinho,
filho
de
Pernambuco, que foi Bispo de Cajaseiras,
na Paraíba, e primeiro Arcebispo da
Diocese de Ribeirão Prêto.
Fomos
colegas
em
Roma,
frequentando o Pontificio Colégio Pio
Brasileiro talvez a mais alta Casa de
cultura e de estudo do Brasil, fora do
território nacional. Junto frequentamos a
Pontifícia Universidade Gregoriana, onde
êle, Sr. Presidente, foi discípulo singular,
aluno exemplar, não apenas por suas
virtudes morais, mas também por seu alto
talento e inteligência. Ali fêz os cursos de
Filosofia e Teologia, doutorando-se em
Filosofia depois de defender tese onde
demonstrou aos colegas e mestres seu
alto valor intelectual.
Voltou de Roma em 1939, foi
professor no histórico Seminário de
Olinda, em Pernambuco, onde também foi
Reitor. Ali, o Santo Padre Papa Pio XII, de
saudosa memória, foi buscá-lo para
elevá-lo à alta dignidade episcopal,
plenitude do Sacerdócio, nomeando-o
Bispo da Diocese de Cajazeiras, na
Paraíba.
Lá deixou também as marcas de sua
passagem, do seu talento e do seu
devotamento ao povo e à Igreja.
Pela alta expressão episcopal,
embora muito jovem, o Santo Padre
nomeou-o Arcebispo da Diocese de
Ribeirão Preto, então vaga. Ainda assim,
êle presidiu a elevação daquela
Arquidiocese, que teve, como primeiro
Bispo também outra grande figura do
Colégio Episcopal – D. Alberto Gonçalves
– que foi Senador da República pelo
Paraná, seu Estado natal.
Sr. Presidente, moléstia pertinaz veio
lentamente roubando a saúde de D. Luiz
Amaral Mousinho. E anteontem, em São
Paulo, cercado de todo o carinho,
entregou sua grande alma a Deus.
A notícia do passamento do ilustre
Arcebispo de Ribeirão Preto encheu de
consternação não apenas o Colégio
Episcopal, a Igreja e a Arquidiocese de
Ribeirão Preto, mas todo o Estado de São
Paulo, onde era muito estimado e
altamente admirado. O Governador de
São Paulo fêz-se representar por um
Secretário de Estado e. num alto e
eloqüente comunicado, manifestou seu
pasar pelo desaparecimento de tão ilustre
prelado e cidadão.
O SR. NOVAES FILHO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS – Com
prazer.
O SR. NOVAES FILHO: – Desejo
associar-me,
na
qualidade
de
representante de Pernambuco e de amigo
pessoal e admirador das excelsas
virtudes do Arcebispo de Ribeirão Prêto,
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sem dúvida filho que muito honrou
dignificando sempre, pela cultura e
brilhante carreira saderdotal, o Estado de
Pernambuco, que lhe serviu de berço. Diz
V. Exa. muito bem, que a morte do
eminente
prelado
causou
geral
consternação, não sòmente no Estado de
São Paulo, mas no Brasil inteiro, o Brasil
católico, que conhece a trajetória
fulgurante do eminente homem da Igreja,
seus serviços e sua inteligência, postos
sempre em defesa das causas da religião
e da Pátria. Todos os católicos brasileiros
receberam, consternados, a notícia do
desaparecimento da eminente figura do
Episcopago nacional e do filho do Estado
de Pernambuco.
O SR. PADRE CALAZANS: –
Agradeço a V. Exa., nobre Senador
Novaes Filho, as palavras de pesar com
que enriquece a breve oração que profiro,
em memória do Aecebispo D. Luis do
Amaral Mousinho.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no
escudo de armas do ilustre Arcebispo
estão gravadas estas palavas admiráveis:
"Sentire cum Eclesia" – Sentir com a
Igreja.
E foi assim à luz desse lema que
exerceu seu apostolado. Dedicado à
intensificação da vida de piedade da Igreja,
altamente preocupado acima de tudo
com a Religião ou a vida religiosa, como
pensamento e como cultura, para que a sua
Arquidiocese pudesse realmente alcançar
aquela vivência religiosa de que tôda
a Nação necessita, tornou-se homem
profuadamente atualizado no que diz
respeito aos problemas sociais.
Creio que não me excederia, Sr.
Presidente, se dissesse que êle foi a figura
do Episcopado de maior conhecimento dos
problemas sociais e possuidor de uma
cultura singular, não apenas no campo
da Filosofia e da Teologia mas e
principalmente no campo da Sociologia.
A Arquidiocese de Ribeirão Prêto viveu
dias de eloqüência cristã com o pontificado
do ilustre Arcebispo cujo passamento se deu
há dois dias, em São Paulo.
Como paulista e ex-colega de D.
Luís do Amaral Mousinho, seu amigo e
admirador, não podia deixar de transmitir
a esta Casa o pesar, a tristeza, a
consternação, que envolvem não apenas
a Igreja Católica, a sua grande terra,
Pernambuco, as Dioceses de Cajazeiras
e de Ribeirão Prêto em que serviu mas a
tôda a Nação brasileira que sentiu com o
desaparecimento desse ilustre Arcebispo,
a perda de um dos grandes Príncipes da
Igreja e da figura de um cidadão serviçal
entre os mais serviçais.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS: – Tem
V. Exa. o aparte.
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Surpreendeu a todos nós, a noticia
lamentável do falecimento de Dom Luís
do Amaral Mousinho O meu Estado
cobre-se de luto, pela grande perda que
acaba de sofrer o Clero brasileiro.
Conheci-o, colega de Seminário do meu
irmão já falecido Padre Nelson, e
posteriormente Reitor do Seminário; de
temperamento alegre, e de manifesto
destemor pelo pecado, porque tudo que
fazia era cheio de pureza, homem
altamente compreensivo era tido como
profundo conhecedor dos problemas
sociais de seu Estado e de todo o Brasil.
A morte de Dom Mousinho representa
perda lamentável e sentidíssima para a
Igreja Católica. Como disse V. Exa. há
pouco, era talvez a primeira ou a segunda
figura do Clero Nacional. A Baneada
Trabalhista do meu Estado nesta Casa
junta às sentidas expressões de V. Exa.
pelo falecimento do grande Arcebispo
brasileiro as suas condolências.
O SR. PADRE CALAZANS: – Agradeço a V. Exa. as generosas palavras de
sentimento e de pesar pela lamentável perda
e o testemunho que trans confirmando as
palavras que era pronuncio.
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O SR. PAULO FENDER: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS: – Com
satisfação.
O SR. PAULO FENDER: – Em nome
do Movimento Trabalhista Renovador trago
a solidariedade cristã da minha palavra, ao
elogio que está fazendo à ilustre figura do
Clero brasileiro, tão prematuramente
desaparecido. V. Exa. está fazendo um
elogio de liderança, porque a Igreja
Católica, aparte a sua função religiosa
neste País, desempenha, evidentemente,
uma função social relevantíssima e há que
se reconhecer nos Líderes da Igreja,
naqueles que ascendem à pedição de
Arcebispo ou Bispado, a preocupação
constante pela felicidade social do nosso
povo.
Sou testemunha dos trabalhos
penosos
dos
padres
na
região
amazônica, quando, à frente de
instituições assistenciais e educacionais,
trabalham de sol a sol, ao lado dos
estudantes e de pequenos artifices. No
colégio de artesanato vêem-se padres
marceneiros, ferreiros, padres que
fabricam açúcar por processos primitivos,
sem maquinaria especializada extraindo-o
da cana. Dá gôsto ver como, na
Amazônia, trabalham pela felicidade da
nossa gente. Nobre Senador, como
trabalhista, lamento o desaparecimento
dêsse grande lider da Igreja e transmito a.
V. Exa. o sentimento do meu Partido que
desfralda a bandeira da sociologia cristã
neste País. Associo-me, como não
poderia deixar de fazê-lo às homenagens
que presta, e que devem ser consignadas
nos Anais dos nossos trabalhos.
O SR. PADRE CALAZANS:–
Agradeço a V. Exa. nobre Senador Paulo
Fender, as palavras que acaba de
pronunciar, solidarizando-se ao pesar da
Igreja pelo desaparecimento do ilustre
Arcebispo.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exª. dá
licença para um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS:– Com
muito prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Solidarizome com V. Exa. no registro fúnebre que
está fazendo pelo desaparecimento do
Bispo Dom Luis Amaral Mousinho.
Conheci êsse ilustre prelado em
1950 quando dirigia a Diocese de
Cajazeiras
na
Paraíba,
e
pude
testemunhar na pessoa do saudoso
prelado, um admirável pastor de almas,
inteligente,
profundamente
humano,
considerado um dos mais poperosos
Bispos daquela Diocese paraíbana.
Junto aos sentimentos do Clero
brasileiro os do povo sertão da Paraíba
onde nasci e onde foi tão estimado o
pranteado D. Luís Amaral Mousinho.
O SR. PADRE CALAZANS: – Sr.
Senador Ruy Carneiro, agradeço o aparte
de V. Exa., vivo testemunho da
excepcional figura do ilustre prelado, que
com grande piedade e zêlo presidiu os
destinos religiosos da Diocese de
Cajazeiras, no Estado da Paraíba, do que
V. Exa. é ilustre representante nesta alta
Casa da República.
Sr. Presidente, imprescrutáveis são
os caminhos da Providência, Jamais
julguei que haveria eu, nesta Casa, de
pronunciar tais palavras de pesar. Difícil é
sondar o pensamento, a vontade de
Deus. Temos que aceitá-los.
Há dias, Sr. Presidente, o Sumo
Pontífice, o Santo Padre João XXIII,
falando a mais de duzentos e cinqüenta
mil pessoas, na Praça de São Pedro,
fazia um apêlo a todos os corações, a
tôdas as almas, a todos os homens pela
paz que, mais do que nunca periclitante,
necessita de sutênticos construtores da
Verdade. Dizia o Papa que a Paz só pode
ser realizada pela fôrça da verdade, pela
fôrça da justiça e pela fôrça do amor.
Só a verdade não a construirá.
Só a justiça também não a contruirá.
São imprescindíveis as três virtudes.
São necessárias a nossa paixão e
devoção pela verdade e. por êsse
testemunho, impõe-se a justiça, e eqüida-
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de, que, como diz São Tomaz "dá a
cada um o que é seu". Mas, e
necessária também a caridade, essa
virtude que constitui a matriz-de tôdas
as virtudes que dá alma, que dá vida à
própria jutiça.
Sr. Presidente, o Arcebispo que
acaba de falecer – Dom Luis do Amaral
Mousinho – foi, neste País dentro
América, dentro do mundo cristão, um
dêsses trabalhadores.
Vergou-se sôbre a terra, sôbre a
Patria sôbre o povo no exercício da
prática e do ensino da verdade, da
justiça e da caridade.
A êle poderíamos aplicar as
palavras de Mauriac, angustiado, no
comêço da Primeira Guerra Mundial, ao
contemplar o mundo imerso num oceano
de fogo e de sangue: dizia: "como às
águas do diluvio que subiram tão alto, o
sangue de todos os Abeis do mundo
atingiram os ápices das montanhas de
vaidades, de paixões e de ódios
humanos".
E' necessário nesta terra,como
novos Noés, que os cristãos se vergue
sôbre ela e plantem no chão úmido de
sangue e alcinado de tanto ódio, uma
haste de amor, uma semente de amor
que possa oferecer ao mundo o fruto e a
flor da paz.
O Arcebispo Dom Luis Amaral
Mousinho cebruçou-se sôbre a Nação
brasileira e nela plantou a haste e a
semente de Amor, através da Justiça.
Temos direito de esperar, Sr.
Presidente, que a semente cresça, que
a haste se alevante e dê ao Brasil a
perene flor da Paz e o fruto perene da
Paz. Que Deus tenha em sua glória a
grande
alma
do
ilustre
Arcebispopernambucano,
brasileiro
ilustre, e que sua alma seja a protetora
da paz e da felicidade da Nação
brasileira. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa
associa-se às comovidas homenagens
que o Senado acaba de prestar à
memória do ilustre Arcebispo Dom Luis
Amaral
Mousinho.
Em
particular,
reverencio sua memória, lembrando
tratar-se de Prelado que muito honrou a
Igreja quando serviu o Município de
Cajazeiras, um dos mais importantes do
Estado do Paraíba.
Sôbre a mesa requerimento de
licença que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 143, DE 1962
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal oitenta dias de
licença) por motivo de particular
interêsse, a partir desta data.
Sala das Sessões, 26 de abril de
1962. – Leonidas Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Êste
requerimento independe de apoiamento
e discussão.
Em votação.
Os
Senhores Senadore.
que
aprovam, queiram permanecer sentados
(Pausa).
Está aprovado.
A licença tem início na presente data,
conforme se estipulou no requerimento.
Para
substituir
o
senador
licenciado, é convocado o seu suplente,
Senhor Mendonça Clark.
Achando-se
Sua
Excelência
presente, passará imediatamente a
tomar parte nos trabalhos dispensado do
compromisso regimental, nos têrmos do
art. 6º, § 2º, da lei interna, visto já o
haver prestado por ocasião da primeira
convocação.(Pauas.)
Tem a palavra o nobre Senador
Lima Teixeira, por cessão do nobre
Senador Nogueira da Gama.

O SR. PAULO FENDER (pela
ordem): – Sr. Presidente, creio que é
minha vez de ocupar a tribuna
O SR. PRESIDENTE: – Verificando
as anotações que constando livro de
inscrição e que estavam dificieis de serem
interpretados, a Mesa conclui pela
procedência da questão de ordem
levantada pelo nobre Senador Paulo
Fender.
Tem a palavra o nobre Senador
Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER (não foi
revistro pelo orador): – Muito obrigado,
Sr. Presidente. E' com pezar que tomo a
vez do nobre colega Senador Lima
Teixeira, a que V. Ex.ª concedera a
palavra. Mas. serei breve, e o Senado
não se privará, nesta sessão, de ouvir
Sua Excelência, que tando prazer nos
causa nas dissertações equilibradas e
aprofudadas que constuma preferir.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. PAULO FENDER: – Senhor
Presidente, ocupo a tribuna para referirme a assunto já preocupa as classes
conservadores, através do noticiário de
Imprensa que se começa a ler nos jornais
do Rio de Janeiro
Refiro-me
ao
Projeto
Aarão
Steinbruch, isto é, aquele que institui o
13º mês de salário ao trabalhador e que
acaba de ser aprovado na Câmara dos
Deputados.
O assunto, de magna importância
deve ser examinado dentro das diretrizes
de imparcialidade e de justiça por que os
homens da atualidade social brasileira
devem pautar a sua atuação, quer nos
quadros do Parlamento quer nos quadros
gerais da sociedade.
Sr. Presidente, estamos lembrados da
celeuma qua a proposição Aarão
Steinbruch causou na sessão legislativa
passada, quando parece ter havido uma
espécie de ultimatum dos operários,
através de representantes sindicais, no
sentido de que o Congresso aprovasse,
ainda para vigor no Natal passado,
o discutido 13º mês de salário.
Houve reação geral do Congresso com
relação áquilo que se poderia chamar
pressão exercida sôbre a consciência
parlamentar. Houve uma greve, que não
surtiu efeito, e, afinal de contas,
compuseram-se e compadeceram-se os
operários com a vontade do Legislativo que
deixava para a sessão legislativa seguinte
a solução do importante problema.
O projeto está chegando ao
Senado. É evidente que os trabalhistas
hão de tomar posição nesta Casa pela
sua tramitação, no sentido de êle ser
aprovado tal como veio da Câmara dos
Deputados, sem embargo de que outros
representantes de Bancadas, cumprindo
o dever de legislar de acôrdo
com os seus Partidos e com a Própria
consciência,
poderão
oferecer
as
emendas
que
lhes
parecerem
adequadas ao aperfeiçoamento da
referida proposição de lei. De minha
parte, manifesto, a êste instante a
intenção do Movimento Trabalhista
Renovador, que represento nesta Casa,
de aprovar o projeto tal como está, e
faço apêlo á Bancada Trabalhista do
Senado para que adote a mesma
conduta por isso que, na Câmara dos
Deputados, os Trabalhistas votaram
maciçamente a favor da proposição
Aarão Steinbruch representante do
Movimento
Trabalhista
Renovador,
naquela Casa do Congresso.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – É com
prazer que recebo o aparte de V. EXa.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O projeto
ainda não foi encaminhado ao Senado,
conforme informou o Secretário da
Presidência. Naturalmente, nós não
temos
conhecimento
da
proposi-
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ção, especialmente a Bancada Trabalhista,
mas como de regra envidaremos todos os
esforços para atender a êsse alto objetivo,
que vem ao encontro das aspirações dos
trabalhadores.
O SR. PAULO FENDER: – Tenho
em mãos o projeto tal como foi aprovado
na Câmara dos Deputados, em avulso
impresso que ali pude obter e declararei a
V. Exa., se me permitir o enfado que
possa lhe causar a leitura do mesmo...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ao
contrário, estarei interessado.
O SR. PAULO FENDER: – ...que
vou fázê-Io, não só para que V. Ex.ª se
esclareça, desde já, no assunto, como
para dar, desde logo, a divulgação
merecida da matéria a todo o Plenário.
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muito prazer.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Conforme já disse o nobre Senador Lima
Teixeira, não tenha dúvida V. Exa. se
refere estará sob as vistas e os cuidados
do Partido Trabalhista Brasileiro, que o
votará com a máxima urgência e o maior
empenho de satisfazer aqueles que, a
esta altura da situação econômica e
social do brasil, passam realmente graves
necessidades. Esteja certo V. Exa de que
o Partido Trabalhista Brasileiro estará na
primeira fila das agremiações que apóiam
o projeto que institui o décimo-terceiro
mês de salário, já aprovado pela Câmara
dos Deputados. È verdade que aquela
Casa do Congresso fê-lo na expectativa
de que recebesse emendas por parte do
Senado. Ainda não li o Projeto tal qual
veio da Câmara dos Deputados. Ainda
hoje, entretanto, estarei de posse do
mesmo para estudá-lo e sanar as lacunas
porventura, existentes.
O SR. PAULO FENDER: – É-me
particularmente
grato
registrar
a
aantecipação do pensamento da Bancada
Trabalhista no Senado da República, mas
tenho para mim que a Câmara dos
Deputados não aprova projeto algum na
expectativa de que o Senado da República
venha a corrigi-lo ou aperfeiçoá-lo.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Esta notícia foi veículada em todos os
jornais do Rio de Janeiro e de Brasília.
O SR. PAULO FENDER: – Os Srs.
Deputados no seu direito pleno de legislar
e exercitara com o melhor dos seus
esforços, a fim de oferecer ao Senado
proposições que sejam aprovadas sem
emendas.
Se
aqui
reformamos,
corrigimos ou, mesmo, no dizer de V.
Exa., aperfeiçoamos, isto ocorre na
tramitação normal de qualquer projeto
Legislativo. E para alegria nossa, vemos,
a Câmara dos Deputados, muitas e
muitas vêzes, aprovar tôdas as emendas
aqui oferecidas. Entretanto, para pesar
nosso, vemos, também muitas vêzes, a
Câmara dos Deputados rejeitar aquelas
correções que nos pareciam adequadas,
porque há independência absoluta das
duas Câmaras, o regime é bicameral
Em todo caso, não quero oferecer
contraditas a V. Exa. e recebo as
ponderações do ilustre Colega no bom
sentido. Eu mesmo disse, antes de V.
Exa., que reconhecia o direito de outros
Srs. Senadores oferecerem emendas que
julgarem de seu dever fazê-lo pelo
aperfeiçoamento do Projeto.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com
muito prazer.
O SR. GUIDO MONDIN: – Vê
Vossa Excelência que a Câmara dos
Deputados, evidentemente, não aprova
determinado projeto para que êle venha
a ser emendado pelo Senado. Mas,
tanto quanto sei no Projeto que institui o
décimo-terceiro mês de ilegível há uma
falha que me parece ilegível ser
corrigida e, adianto mesmo o meu
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pensamento antes que V. Ex.ª leia o
Projeto de Lei, para conhecimento geral
do Plenário. È êste detalhe: há muitas
emprêsas
que,
espontâneamente,
abonam os seus funcionários no mês de
dezembro. Então, esta lei deverá
especificar que o décimo-terceiro mês
será pago sem prejuizo daquelas
vantagens coluntáriamente oferecidas aos
empregados, desta ou daquela emprêsa.
Repare V. Exª se não há esta falha no
Projeto de Lei?
O SR. PAULO FENDER: – Vossa
Excelência me surpreende com a
generosidade da sua proposição,
porque o vejo, no Projeto, é que a
instiruição do décimo-terceiro mês de
salário não de relaciona com qualquer
benefício que as emprêsas, de motupróprio, estejam concedendo aos seus
empregados.
O SR. GUIDO MONDIN: – O meu
temor é de que então a vantagem hoje
oferecida, espontâneamente, venha a ser
abolida e isto pode não ser vantajoso
para aquêles empregados. Não lhe
parece?
O SR. PAULO FENDER: – Depois
da leitura do Projeto, tal como veio da
Câmara
dos
Deputado,
terei
a
oportunidade de comentá-lo aludindo
justamente êste ponto a que Vossa
Excelência se refere...
O SR. GUIDO MONDIN: – O da
preservação.
O SR. PAULO FENDER: –...não o
dá preservação mas o da espôntaneidade
das emprêsas em fazer concessões de
abono de Natal a seus empregados.
Diz o Projeto:
Art. 1º No mês de dezembro de cada
ano, a todo empregado será paga uma
gratificação salarial, pelo empregador,
independentemente da remuneração a
que fizer jus.
§ 1º A gratificação corresponderá a
1/12 avos da remuneração devida em
dezembro, por mês de serviço do ano
correspondente.
§ 2º A fração igual ou superior a 15
(quinze) dias de trabalho será havida
como mês integral para os efeitos do
parágrafo anterior.
Art. 2º As faltas legais e justificadas
ao serviço não serão deduzidas para
os fins previstos no § 1º do art. 1º desta
lei.
Art. 3º Ocorrendo recisão sem causa
ou injusta do contrato de trabalho, o
empregado receberá a gratificação devida
nos têrmos dos § § 1º e 2º do art. 1º desta
lei, calculada sôbre a remuneração do
mês da rescisão.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Aludirei imediatamente ao ponto a
que se refere o nobre Senador Guido
Mondin.
Realmente, muitas emprêsas já
ofecerem ao empregado abono de
Natal, isto é, sua gratificação natalina,
o que não deixa de ser uma forma de
oferecer participação no lucro das
emprêsas. Porque a emprêsa que paga
espontâneamente uma gratificação
natalina, confessa que lucrou, que está
lucrando bem, isto é, que o capital de
risco
está
sendo
perfeitamente
aplicado e recompensado.
Entretanto, como trabalhistas, nós
procuramos corrigir essa desigualdade de
tratamento, estendendo o abono de Natal
a todos os empregados. Porque o grande
princípio trabalhista que rege os
fundamentos de nossa filosofia, é o de
que devemos, na sociedade, contribuir
cada um segundo suas possibilidades,
para outro segundo suas necessidades.
De modo que se a gratificação
natalina não premia o mérito no serviço
e sim corresponde a um a vanta-
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gem oferecida ao empregado por ter
contribuído para o lucro de sua emprêsa e
vem, por outro lado, atender as
necessidades do lar do empregado, não
há como deixar de reconhecer que no
regime atual da Legislação brasileira todo
trabalhador contribui para o lucro da
emprêsa que trabalha. Se esta não lucra
culpa não lhe cabe mas nem por isto as
necessidades de seu lar deixam de ser
idênticas a de qualquer lar pobre neste
País.
Então, corrigindo a desigualdade o
Projeto vem estender o abono de Natal a
todos os trabalhadores do país.
O Projeto não podia ir a tanto como
desejaria o nobre Senador Guido Mondin
porque seria consignar em lei uma
instituição da vontade particular das
emprêsas em dar gratificação, ou não, a
seus empregados. O Projeto apenas
institui a gratificação como uma espécie
de salário suplementar.
Não achamos que seja favor; nós
trabalhistas, achamos que, havendo lucro
como há os empregados devem ter
participação nos lucros das emprêsas,
esta é medida que se antecipa ao projeto
de lei ora no Senado e que nos compete
Examinar, objetivando tornar efetiva a
participação já estabelecida na Carta
Magna.
Assim, Sr. Presidente, parecem-me
perfeitamente justas e justificadas as
razões que levaram os trabalhistas, na
Câmara dos Deputados, a aprovar tão
importante proposição.
Leio, entretanto,
na imprensa
carioca, manifestações pessimistas de
representantes
das
classes
conservadores, que alertam a Nação para
o perigo que êsse projeto de lei pode
ocasionar com relação à inflação. Há os
que calculam em centenas de bilhoes de
cruzeiros o aumento das despesas de
pagamento de salários que o projeto
carreará. O que não se diz, porém, é que
êsse salário suplementar aumentará o
mercado consumidor e, por conseguinte,
a produção terá mais fácil colocação.
Não se pode admitir, pura e
simplesmente, que não havendo aumento
de produção correlata com o aumento de
salários, êsse salário seja indevido ou
injusto. É um raciocínio simplista que,
desta tribuna, contestamos.
Outra argumentação que me parece
muito judiciosa, mas que nada tem a ver
com décimo-terceiro mês de salário, é a
de que essa gratificação de Natal deveria
ser incorporada a um plano para solução
do problema de habitação de operários.
Criar-se-ia então um Banco de Habitação
e êsse salário suplementar seria recolhido
como fundo dêsse Banco, contribuindo,
dessa forma, para solucionar o problema
de moradia do trabalhador brasileiro.
Segundo os autores dessa idéia a.
"Aliança para o Progresso", que aí está á
vista, embora não me pareça ainda
palpável e concreta, poderia contribuir
com a parte restante para resolver a
questão habitacional.
Essa a opinião expendida pelo Senhor
Jorge Behring de Matos, Presidente do
CONCLAP, consentânea, aliás, com
opinião mais ou menos idêntica da
Federação das Indústrias da Guanabara.
Sr. Presidente, não confundamos a
questão da moradia dos operários com
esta questão muito simples e humana, da
gratificação natalina ao trabalhador
nacional. Foi dito na Câmara dos
Deputados, e não se o constetou, que
vários
países
já
instituiram
essa
gratificação, entre êles a Argentina, aqui no
Continente americano. Também países da
Europa, como a Itália, já concedem
gratificação de Natal aos operários.
Por conseguinte, consignamos nossa
estranheza com relação às manifestações
que temos lido na imprensa, oriundas

das classes conservadoras, através dos
seus representantes categorizados.
Imparcilmente,
ocupamos
esta
tribuna, há bem pouco tempo, para
registrar uma entrevista consubstanciada
a analise de longo relatório que
apresentava ao Sr. Presidente da
República
o
Sr.
Presidente
da
Cofederação Nacional do Comércio.
Nesse relatório dizia S Sª que as classes
conservadoras ofereciam tôda a sua
colaboração, tôda a sua boa vontade,
todo o seu apoio, todo o seu sacrifício
para que a realidade social brasileira
encontrasse os remédios necessários a
dirimir a crise que atravessa.
São contraditórias as declarações de
uns conservadores e de outros; não posso
compreender que, nesta fase da miséria
social que o País atravessa, os homens
das classes conservadoras, num trabalho
não muito compreensível de surpreender
os projetos de lei em plena fase de
tramitação, venham procurar, de certa
forma, impressionar a Câmara Alta do País,
isto é, os Senadores da República, no
sentido de que sufoquem, de algum modo,
os anseios do povo, muitas e muitas vêzes
ato bem compreendidos na Câmara dos
Deputados.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR PAULO FENDER: – Com
prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª
está abordando o assunto antes que o
projeto a respeito venha ao Senado.
Entretanto, o faz com muita propriedade,
já que se refere a problema dos mais
importantes. Aliás, essa proposição foi
apresentada na Câmara desde o ano
passado, salvo engano.
O SR. PAULO FENDER: – Disse
isso no inicio do meu discurso.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou
favoravel ao projeto e devo dizer a V.
EX.ª que dirijo uma organização privada –
o Banco Hipotecário Lar Brasileiro – há
quatorze anos e êsse Banco vem dando
aos seus funcionários a chamada
natalina, correspondente a um mês de
vencimentos. Por conseguinte, para êsse
estabelecimento, o projeto não traz
novidade, pois o décimo terceiro mês já
está incorporado aos proventos dos seus
servidores e às suas despesas habituais.
O que deve haver, por parte das
classes conservadoras, é o receio de que
certas organizações sem lucro não possam efetuar obrigatóriamente, êsse
pagamento. Este deve ser o motivo da
reação as projeto. Particularmente, nada
tenho a ver com isso. Sou homem do
Partido Social Democrático, sou político do
Estado da Paraíba, aqui represento o povo
defendo interêsses dos pobres, dos
necessitados, do proletariado do meu País.
Sou muito humano e compreensivo, mas
por ser humano e compreensivo é que
suponho estar havendo certa preocupação
por parte das classes conservadoras,
receiosas, precisamente, que possa haver
debate em certas firmas que, não tendo
lucro, não estão em condições de pagar
obrigatòriamente o décimo terceiro mês.
Quero esclarecer, porém, minha posição:
sou favorável ao projeto. Dirijo uma
organização – repito que há 14 anos
concedo o décimo terceiro mês de salário a
seus empregados. Para nós, portanto, êsse
pagamento já é normal. E' compreensível,
porém o receio de que uma firma, não
tendo lucro, não esteja em condições de
pagar.
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª
não precisava dizer a esta Casa que é
homem sensível aos anseios do povo. V.
Ex.ª todos o sabemos – é um grande
e generoso coração de parlamentar.
Temos
apreciado
sua
atuação
no Senado uma atuação que V. Ex.ª
sempre faz prevalecer nas suas
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intervenções de estar ao lado das causas
dos humildes e das classes Operárias.
O SR. RUI CARNEIRO: – Obrigado
a V. Ex.ª.
O SR PAULO FENDER: – A própria
referência de V Ex.ª ao Banco dirige já diz
dos altos propósitos de magnanimidade e
altruísmo com que dirige já diz dos altos
propósitos dessa emprêsa. Mas os
temores de V. Ex.ª...
O SR. RUY CARNEIRO: – Não são
meus. Estou apenas procurando justificar
os temores das classes conservadoras.
O SR. PAULO FENDER: – Então,
retifico minhas palavras, pedindo perdão
a V. Ex.ª mas, os temores expressos
pelas Classes Conservadores e aos quais
alude V. Ex.ª me parecem improcedentes.
O SR. RUY CARNEIRO: – Pode ser
que eu esteja .enganado.
O SR. PAULO FENDER: – Neste
País; quase tôda falência que se registra
– vamos argumentar com as Classes
Comerciais – é fraudulentas. Nunca vi
casas comerciais falirem por não lucrarem
os seus proprietários. Estes têm o trato
especializado de alterar preços a seu
talante. Reunem-se nas suas associações
para que suas casas de negócio
mantenham sempre as portas abertas,
mercê
de
constantes
aumentos
percentuais das mercadorias que dão
para sustentar empregados, serviços e
despesas. E os lucros de vinte ou trinta
por cento, seja, qual fôr a carestia da
vida, são invioláveis.
Assim, não se venha a dizer que o
aumento
salarial
implica,
consequentemente, em aumentar o custo
de vida. Só poderá tal ocorrer se os
comerciantes quiserem pagar êsse
aumento salarial à custa do povo. Então,
aumentam o preço das mercadorias
imediatamente e nada pagam ao
assalariado.
E' o que se verifica neste País. Mas
se houvera prevalência daquele espírito
altruísta expressado, pelas Classes
Conservadoras de São Paulo no
Relatório, cuja leitura fiz desta tribuna, há
pouco tempo, nada disto acontecerá.
Contará o Govêrno brasileiro ao
sancionar esta importante e justa Lei, com
o apoio e a compreensão das Classes
Conservadoras.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V
Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Pois não.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite-me
apresentar um argumento a V. Ex.ª muito
simples. Grande maioria, ou a percentagem
maior de empregados ou funcionários de
determinado
estabelecimento,
recebe
salário-mínimo. Na minha terra, o saláriominimo é de Cr$ 13.600,00. Dividindo-se o
abono de Natal nos doze meses do ano,
vemos que há uma distribuicão de apenas
mil e poucos cruzeiros a mais sôbre o salário
do mês. Que representa isto para o
alarmante e acachapante custo de vida no
Brasil? Ademais, a idéia de perceber êsse
décimo terceiro mês com o sentido de
amanhã construir a casa própria para os
trabalhadores, também não procede. Com
Cr$ 13.600,00 por ano, poderão construir
casa própria? Como poderão construi-la com
essa economia anual? De forma alguma.
O SR. PAULO FENDER: – Muito
obrigado a V. Ex.ª, que clama com o
orador, desta tribuna, pela compreensão
das classes produtoras e pelas cessação
dos seus apelos injustificáveis, através da
Imprensa, aos Legisladores da mais alta
Casa do Congresso Nacional.
E' preciso que os Srs. Legisladores
tenham a consciência perfeita de que
são responsáveis perante a opinião
pública. Esta os observa e os julga. E
desde que es classes conservadoras
procurem distanciar-se, das soluções
por que lutar os representantes do
povo no Legislativo, evidentemente.
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só podem granjear a antipatia da opinião
pública antipatia que será expressa de
qualquer
forma,
através
de
leis
espontâneamente
votadas
pelo
Congresso ou através de Leis que o
Congresso será obrigado a votar, pelo
clamor da necessidade pública.
Estas as palavras de advertência e
de ponderação que faço desta tribuna a
propósito da importante proposição
legislativa sobre a qual ainda terei
oportunidade de manifestar-me. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Está
egotada a hora do Expediente, no
entanto, o nobre Senador Novaes Filho
está inscrito para falar.
O Regimento, no Art. 163, § 2º
permite seja concedida a palavra.
Nestas condições tem a palavra o
nobre Senador Novaes Filho. (Pausa)
Não está presente.
Sôbre a mesa há requerimento cuja
leitura será feita pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos e apoiados os seguintes:

sericórdia de Araraquara, no Estado de
São Paulo, cujo prazo, na Comissão de
Saúde Pública já se acha esgotado.
Sala das Sessões, em ..... de abril de
1962. – Afrânio Lages.

REQUERIMENTO Nº 114, DE 1962

ORDEM DO DIA

Nos térmos dos arts. 171, nº I, letra
"a" e 212, alínea z-2 do Regimento
Interno, requeiro passe a Comissão que
se seguir no despacho inicial da
distribuição do Projeto de Decreto
Legislativo nº 18 de 1961, que aprova o
Convênio de Comércio Interregional entre
o Brasil e a Bolívia, firmado em 29-3-58,
cujo prazo na Comissão de Economia ja
se acha esgotado.
Sala das Sessões, em ..... de abril de
1962. – Afrânio Lages.

Eleição da Comissão Especial
destinada a emitir parecer sôbre o Projeto
de Emenda à Constituição nº 12, de 1962,
que altera a redação do art. 186, da
Constituição (obrigatoriedade de concurso
para a investidura em cargo inicial de
carreira e proibição de nomeações
interinas.

REQUERIMENTO Nº 145, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 171, nº I, letra
"a" e 212, alínea z-2 do Regimento
Interno, requeiro passe à Comissão que
se seguir no despacho inicial da
distribuição do Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 1961, que revoga o
Decreto Legislativo nº 13, de – 6-10-59,
que aprovou o Acôrdo de Resgate,
assinado em 1956, entre os Govêrnos do
Brasil e da França, cujo prazo na
Comissão de Relações Exteriores já se
acha esgotado.
Sala de Sessões, em ..... de abril de
1962. – Afrânio Lages.
REQUERIMENTO Nº 146, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 171, nº I, letra
"a" e 212, alínea z-2 do Regimento
Interno, requeiro passe à Comissão que
se seguir no despacho inicial da
distribuição do Projeto de Decreto
Legislativo nº 20, de 1961 que aprova o
Convênio de "Entreposto de Depósito
Franco" em Santos, no Estado de São
Paulo, firmado com a República da
Bolívia, cujo prazo na Comissão de
Economia já se acha esgotado.
Sala das Sessões, em ..... de abril de
1962. – Afrânio Lages.
REQUERIMENTO Nº 147, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 149, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 171, nº I, letra
"a" e 212. alínea z-2 do Regimento
Interno, requeiro passe à Comissão que
se seguir no despacho inicial da do
Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1960,
que dispõe sôbre o Fundo Nacional de
pavimentação e dás outras providências
cujo prazo na Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, já se
acha esgotado.
Sala das Sessões, em ..... de abril de
1962. – Afrânio Lages.
O SR PRESIDENTE: – Na forma do
art. 176, do Regimento Interno, os
Requerimentos serão votados no fim da
Ordem do Dia.
Passa-se à:

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa
suspende a sessão por cinco minutos
para dar lugar à preparação das cédulas
de votação.
A sessão é suspensa às 15 horas e
45 minutos e reaberta às 15 horas e 50
minutos.
O SR PRESIDENTE: – Está reaberta
a sessão.
Sôbre a mesa requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 150, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 212, letra "I" e
274, letra "b" do Regimento Interno,
requeiro adiamento da eleição de que
trata o item 1º da Ordem do Dia a fim de
ser feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, em 26 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude
da deliberação do Plenário fica adiada a
apreciação de primeira matéria em pauta
para o dia 30 do mês corrente.
Votação em discussão única do
Projeto de Lei da Câmara número 93, de
1950 (nº 1.129-C de 1949, na Casa de
origem) que altera a redação de
dispostivos do Código Penal e do Código
de Processo Penal, tendo Parecer sob o
número 655, de 1961, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição
publicando-se o parecer e o substitutivo
elaborados sôbre a matéria pelo Sr.
Senador Atílio Vivacqua

Nos têrmos dos arts. 171, nº I letra "a"
e 212, alínea z-2 do Regimento Interno,
requeiro passe à Comissão que se seguir
no despacho inicial da distribuição do
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de
1961, que aprova o Convênio de
"Entreposto de Depósito Franco", em
Belém, no Estado do Pará, firmado com a
Bolívia, cujo prazo na Comissão de
Economia já se acha esgotado.
Sala das Sessões, em ..... de abril de
1962. – Afrânio Lages.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação
o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados (Pausa)
Está rejeitado
E' o seguinte o projeto rejeitado, que
vai ao Arquivo:

REQUERIMENTO Nº 148, DE 1962

Altera a redação de dispostivos do
Código Penal e do Código de Processo
Penal.

Nos têrmos dos arts. 171, nº I E 212,
alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro
inclusão em Ordem do Dia do Projeto da Lei
do Senado número 4, de 1962, que declará
de utilidade pública a Santa Casa de Mi-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA DE
Nº 93, DE 1950
(Nº 1.129-C, DE 1949, NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' alterado o texto do
§ 7º do artigo 129 do Código Penal

que passarão a ter a seguinte redação:
"Art. 121 – Matar alguém:
§ 4º No homicídio culposo, a pena é
aumentada de um terço se o crime resulta
de inobservância da regra técnica de
profissão, arte ou ofício, e é aumentada
para o dobro se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura
diminuir as conseqüências do seu ato, ou
foge para evitar prisão em flagrante.
Art. 129 Ofender a integridade
corporal ou a saúde de outrem:
§ 7º No caso de lesão culposa
aumenta-se a pena nas mesmas
hipóteses previstas no § 4º do Artigo
121".
Art. 2º E' alterado o texto dos Artigos
312 e 323 nº III do Código do Processo
Penal que passarão a ter a seguinte
redação:
"Art. 213. A prisão preventiva será
decretada nos crimes em que fôr
cominada pena de reclusão por tempo, no
máximo, igual ou superior a dez anos e
aos crimes culposos de morte ou de lesão
corporal, se o agente deixa de prestar
imediatamente socorro à vítima, não
procura diminuir as consequência do seu
ato ou foge para evitar a prisão em
flagrante.
Art. 323 Não será concedida fiança:
III – Nos crime ou contravenções
punidos com pena privativa de liberdade,
se o reu já tiver sido condenado por
infração penal da mesma natureza em
sentença irrecorrível ou se fôr crime
culposo de morte ou de lesão corporal e o
agente houver dexado de prestar
imediatamente socorro á vitima, não
procurando diminuir as consequências do
seu ato ou fugido para evitar a prisão em
flagrante".
Art. 3º A presente lei entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Votação, em primeira discussão do
Projeto de Lei do Senado número 33, de
1959 de autoria do Sr. Senador Milton
Campos, que dispõe sôbre pensões
militares, alterando a redação do § ..... do
art. 33 do Decreto nº 32.389, de 9 de
março de 1953, tendo Pareceres: I –
Sôbre o projeto: (número 33, de 1960) –
da Comissão de Constituiçao e Justiça,
pela constitucionalidade: (nº 34, de 1960)
–
de
Segurança
Nacional,
pela
rejeição;(nº 34, de 1960) – de Finanças,
pela aprovação. – II – Sôbre a emenda de
Plenário: (nº 18, de 1962) – da Comissão
de Constituição e Justiça, pela rejeição;
(nº 19, de 1962) – da Comissão de
Segurança Nacional. pela rejeição; (nº 20,
de 1962) – da Comissã de Finanças, pela
rejeição.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 151, DE 1962
Requeiro, nos têrmos do art. 253,
letra a, do Regimento Interno, a retirada
do Projeto de Lei do Senado nº 33, de
1969, de minha autoria.
Sala das Sessões, 26 de abril de
1962. – Milton Campos.
O SR. PRESIDENTE: – Em
face da deliberação do Plenário
o Projeto anunciado é retirado da
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Ordem do Dia e figurará na da
próxima sessão.
Votação, em primeira discussão
(apreciação
preliminar
da
constitucionalidade, nos têrmos do artigo
265 do Regimento Interno) do Projeto de
Lei do Senado 29, de 1960, que estende
aos Diretores das Secretarias do Tribunal
Superior do Trabalho e dos Tribunais
Regionais do Trabalho o disposto no art.
1º do Decreto número 5.059, de 9 de
novembro de 1926 e dá outras
providências. Pareceres: I – Sõbre o
projeto: (nº 380, de 1961) – da Comissão
de Constituição e Justiça, pela rejeição,
por inconstitucionalidade; – II – Sôbre a
emenda de Plenário: n.l 21, de 1962) – da
Comissão de Constituição e Justiça,
favorável; (nº 22, de 1962) – da Comissão
de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE: – Da forma
como se encontra a tramitação do
Projeto, nesta oportunidade, passa-se á
votação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável á
Emenda.
Em votação o Parecer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(para encaminhar a votação – não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente e
Senhores Senadores, apresentei projeto
que foi inquinado de inconstitucional
pela Comissão de Constituição e
Justiça.
Na sua tramitação no Plenário,
apresentei emenda substitutiva erradicando
a
pecha
de
inconstitucionalidade,
vislumbrada pela douta Comissão de
Constituição e Justiça.
A proposição substitutiva mereceu
da Comissão de Constituição e Justiça e
da de Finaças a unanimidade de votos
favoráveis. Ela visa atender aos reclamos
dos Tribunais Regionais do Trabalho e
Superior do Trabalho que em dificuldades
se encontraram na aplicação de dotações
orçamentárias, pois, muita vez, a Junta de
Conciliação era benediciária de dotações
maiores em detrimento de outras, embora
da
mesma
região
impedindo
o
atendimento dos reclamos maiores
daqueles que exercem a justiça normativa
no Brasil.
Daí por que, atendendo a solicitação
do Desembargador Celso Lana e do
Ministro Barata, apresentei o Projeto de
Lei á consideração do Senado Federal e,
posteriormente, de minha autoria, ofereci
a emenda substitutiva que atende á
finalidade maior da reivindicação dos
mais altos Colégios Judiciários da Justiça
do Trabalho, atraves do qual se poderão
aplicar as dotações orçamentárias com
equidade, sem prejudicar as aplicações
que os órgãos da Justiça do Trabalho
possam necessitar para cumprimento da
sua missão.
Assim explicados, sumariamente, a
finalidade e o conteúdo do Projeto e da
emenda, espero que o Plenário e
emenda, espero que o Plenário venha a
aprová-los, atendendo á solicitação do
mais alto Tribunal da Justiça do Trabalho
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
o Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça favorável á Emenda Substitutiva
nº 21.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram
permanecer
como
se
encontram.(Pausa).
Está aprovado.
Assim sendo, o Projeto está
prejudicado e a matéria constante da
Emenda que acaba de ser aprovada
figurará na Ordem do Dia da sessão
subsequente.
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EMENDA Nº 1
Estabelece
normas
para
o
recebimento de verbas orçamentárias de
crédito á Justiça do Trabalho.
Artigo 1º – As dotações orçamentárias
e os créditos destinados aos Tribunais
Superior do Trabalho e Regionais do
Trabalho serão recebidos pelos Diretores
das respectivas Secretárias em quatro
prestações iguais adiantamento, no início
dos meses de janeiro abril julho e outubro,
mediante requisição dos quantitativos
referentes ao material das mesmas
repartições, inclusive os atribuidos ás Juntas
de Conciliação e Julgamento.
Artigo 2º – Os Diretores das
Secretárias mediante prévia autorição do
Presidente do Tribunal competente
precavirão a aplicação das quantias
adiantadas pelo Ministério da Fazenda.
Artigo 3º – A prestação de contas
dos adiantamentos efetuados pelo
Tesouro Nacional será cumprida perante
o Tribunal de Contas na forma da
Legislação em vigor.
Artigo 4º – Serão suprimidas as
tabelas de distribuição das dotações
orçamentárias destinados ás Juntas de
Constituição e Justiça.
Artigo 5º – Está ilegível entrará em
vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
É o seguine o projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29.
DE 1960
Estende
aos
Diretores
das
Secretárias do Tribunal Superior do
Trabalho e dos Tribunais Regionais do
Trabalho o disposto no art. 1º do Decreto
Legislativo nº 5.059 de 9 de novembro de
1926, e dá outras providências.
Art. 1º E extensivo aos Diretores das
Secretarias do Tribunal Superior do
Trabalho e dos Tribunais Regionais do
Trabalho o disposto no artigo 1º do
Decreto Legislativo número 5.059, de 9
de novembro de 1926,
Art. 2º Ficam as centralizados nos
Tribunais
Regionais
as
verbas
orçamentárias, suprimidas as tabelas de
distribuição das dotações às Juntas de
Conciliação e Julgamento.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 66, de 1954 (número 3.727, de
1953, na Casa de origem) que acrescenta
um parágrafo ao art. 4º do Decreto-lei
número 5.452 de 1-5-43 (consolidação
das Leis do Trabalho), tendo Pareceres: I
– Sôbre o projeto: (número 1.245, de
1957) – da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; da
Comissão de Legislalção Social. 1º – nº
1.246, de 1962, (em virtude do
Requerimento nº 333, de 1961 e após a
audiência do Sr. Ministro do Trabalho)
pela rejeição; II – Sôbre as emendas de
Plenário ( número 1 a 3) – (nº 70 de 1961)
– da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade; – da Comissão
de Legislação Social vº – nº 70, de 1962,
pela rejeição.
O SR PRESIDENTE: – Sôbre êsse
Projeto acaba de chagar á mesa
requerimento cuja leitura será procedida
pelo Sr. 1º Secretário.
E lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 152, DE 1962
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 66, de

1954 a fim de ser feita na sessão de 4 de
maio próximo.
Sala das Sessões, em 26 de abril de
1962. – Lima Teixeira.
O SR. PRESIDENTE: – Por essa
forma, a matéria anunciada é retirada da
Ordem do Dia para figurar na da sessão
de 4 de maio proximo.
Discussão única, no Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1961 (número
3.812, de 1958, na Casa de origem) que
autoriza o Poder Execultivo a abrir pelo
Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00
como auxilio á Faculdade Católica de
Sergipe, tendo Pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça (nº 61, de
1962), favorável: da Comissão de
Educação e Cultura (nº 62, de 1962)
favoravel com as emendas que oferece,
sob nos 1 e 2-CEC; da Comissão de
Finanças (nº 63 de 1962), favoravel ao
Projeto e á emenda 2-CEC, mas
contrário á emenda 1-CEC.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores,
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrado.
Em votação o Projeto, sem prejuizo
das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado o Projeto
Passa-se à votação da Emenda
número 1. de autoria da Comissão de
Educação e Cultura, com Parecer
contrário da Comissão de Finanças.
Em votação a Emenda nº 1.
O SR. JORGE MAYNARD (para
encaminhar a votação.não foi revisto
pelo orador): – Sr. Presidente, a êste
Projeto de Lei que abre crédito especial
para auxílio à Faculdade Católica de
Filosofia de Sergipe, foram apresentadas
duas emendas. A primeira delas, ora em
discussão, reduz o crédito especial de
cinco milhões de cruzeiros para três
milhões e quinhentos mil cruzeiros e foi
apresentada pela Comissão de Educação
e Cultura, sob alegação de que o crédito
de cinco milhões estaria em desacôrdo
com a Lei nº 3.641, que regula as
subvenções.
A Comissão de Finanças, porém
melhor estudando o assunto, verificou
que a lei de subvenções não se aplica a
êste caso, trata de crédito especial, e
não de subvenção. Por essa razão, peço
ao Senado que recuse o Parecer da
Comissão de Educação e Cultura,
acatando, do mesmo passo, o Parecer
da Comissão de Finanças a êsse
respeito.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
a Emenda nº 1, que teve parecer
contrário na Comissão de Finanças.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Parecer da Comissão de Finanças pela
rejeição, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está rejeitada a Emenda nº 1.
Votação da Emenda nº 2 que teve
parecer favorável da Comissão de
Finanças.
O SR. JORGE MAYNARD (para
encaminhar a votação. não foi revisto
pelo orador): – Sr. Presidente peço
igualmente rejeição da Emenda nº 2,
porque ela suprimiu o art. 2º, assim
redigido:
"Art. 2º A Faculdade não poderá
impedir a matrícula de alunos de outras
religiões nos seus cursos e nem os
obrigará, sob quaisquer pretexto, à
frequência aos cultos religiosos, ou às
aulas de religião ali ministradas."
Êste artigo, Sr. Presidente, é na
verdade inócuo. Para melhor redação

da Lei, seria conveniente que a Emenda
fosse aceita. Mas, neste caso, o projeto
teria de voltar à Câmara dos Deputados.
Haveria
grandes
delongas,
e
provàlmente, a proposição não seria
votada ainda êste ano. Esta é a razão
pela qual peço ao Plenário que rejeite a
emenda. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
a Emenda nº 2, que tem parecer favorável
da Comissão de finanças. Os Srs.
Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
A emenda foi rejeitada.
São as seguintes as emendas
rejeitadas:
EMENDA Nº 1 – CEC
Ao art. 1º:
Onde se diz:
"o auxilio de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros)...
Diga-se:
"o auxilio de Cr$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil cruzeiros)...
EMENDA Nº 2 – CEC
Ao art. 2º
Suprima-se:
Eo nosso parecer.
Sala das Comissões, em 13 de
fevereiro de 1962. – Menezes Pimentel,
Presidente; Saulo Ramos, Relator; Lobão
da Silveira, Mem de Sá.
E o seguinte o projeto aprovado, que
vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67,
DE 1961
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00,
como auxilio à Faculdade Católica de
Filosofia de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedido o auxilio de Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
à Faculdade Católica de Filosofia de
Sergipe.
Art. 2º A Faculdade não poderá
impedir a matrícula de alunos de outras
religiões nos seus cursos e nem os
obrigará, sob quaisquer pretextos, à
frequêmcia aos cultos religiosos, ou aulas
de religião ali ministradas.
Art. 3º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial
necessário ao cumprimento da presente lei.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1958 (número 2.425, de
1952, na Casa de origem), que restabelece
a Polícia Militar do Território do Acre, e dá
outras providências, tendo Pareceres: 1º
Pronunciamento: (número 340 de 1958) –
da Comissão de Segurança Nacional, pela
rejeição; (nº 341, de 1958) – da Comissão
de Finanças, pela rejeição; (nº 105, de
1959) – da Comissão de Constituição e
Justiça favoravel ao Projeto com a emenda
que
oferece
sob
nº
1-C.
2º
Pronunciamento: (Após a emenda nº 1-C e
o pronunciamento dos Ministériois da
Justiça e da Gerra em virtude do
Requerimento de 21 de maio de 1959): (nº
41, de 1962) – da Comissão de Finanças,
pela rejeição.
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do Dia a matéria anunciada, para fi- 1958
a fim de ser feita na sessão de 4 de maio
próximo.
Sala das Sessões, em 25 de abril de
1962. – Sérgio Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Desta
forma, é retirada da Ordem do Dia a
matéria anunciada, para figurar na
Ordem do Dia da sessão do 4 do mês
próximo.
Primeira
discussão
(apreciação
preliminar da constitucionalidade nos
têrmos do Art. 265, do Regimento Interno)
do Projeto de Lei do Senado nº 2, de
1961, que concede isenção do impôsto
previsto no decreto-lei nº 154, de 25-1147 alterado pela Lei nº 3.470, de 28 de
novembro de 1951 e de acôrdo com o
regulamento a que se refere o Decreto
47.373, de 7-12-59, art. 92, § 4º, "a" as
vendas de imóveis rurais de valor até Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros)
tendo Parecer sob nº .........., de 1962, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
rejeção.
O SR. PRESIDENTE: – Sõbre a
mesa requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 154, DE 1962
Requeiro, nos têrmos do art. 253,
letra "a", do Regimento, a retirada do
Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1961
de minha autoria.
Sala das Sessões, em 26 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo
com o deliberado pelo Plenário, o projeto
é retirado da Ordem do Dia.
Primeira
discussão
(apreciação
prelimimar das constitucionalidade nos
têrmos do Art. 265 do Regimento Interno)
do Projeto de Lei do Senado nº 6, de
1962, que dispõe sôbre a data de
realização das primeiras eleições para
representantes do Distrito Federal no
Senado Federal na Câmara dos
Deputados e dá outras providências,
tendo Parecer sob nº 69, de 1962, da
Comissão de Constituição e Justiça pela
inconstitucionalidade.
Em discussão o perecer da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela incostitucionalidade do Projeto.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovado.
O projeto será arquivado.
E' o seguinte projeto rejeitado por
inconstitucional, que vai ao Arquivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 6, DE 1962

REQUERIMENTO Nº 153, DE 1962

Dispõe sôbre a data da realização
das
primeiras
eleições
para
representantes do Distrito Federal no
Senado Federal e na Câmara dos
Deputados e dá outras providências.
Art. 1º As primeiras eleições para
representantes do Distrito Federal no
Senado Federal e na Câmara dos
Deputados serão realizadas a 14 de abril
de 1963.
Parágrafo único. O Tribunal Superior
Eleitoral e o Tribunal Eleitoral do Distrito
Federal
adotarão
as
providências
necessárias ao cumprimento do siposto
nesta lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Nos têrmos dos arts. 212, letra "I", e
274, letra "b", do Regimento Interno,
requeiro
adiamento
da
discussão

Primeira Discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 8, de 1962,
que considera de utilidade pública o

O SR. PRESIDENTE: – A respeito
dêste projeto, há sôbre a mesa
requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E lido e aprovado o seguinte:
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Circulo Operário de Caetité, com Circulo
Operário de Caetité, Estado da Bahia, tendo
Parecer sob nº 74, de 1962 da Comissão de
Constituição e Justiça pela aprovação.
Em discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O projeto voltará à Ordem do Dia, para
segunda discussão.
E' o seguinte o projeto aprovado em
primeira discussão:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE
1962
Considera de utilidade pública o Circulo
Operário de Caetité, com sede na cidade de
Caetité, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' considerado de utilidade
pública o Círculo Operário de Caetité,
entidade civil de objetivos filantrópicos, com
personalidade jurídica e sediada no Município
de Caetité, Estado da Bahia.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento nº 141, dos Srs. Afrânio Lages,
Gilberto Marinho e outros, lido no expediente,
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 9, de 1962.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Nos têrmos do artigo 330, do Regimento
Interno a matéria será imediatamente apreciada.
Acaba de chegar à mesa o parecer da
Comissão de Finanças, cuja leitura será feita
pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
PARECER Nº 82, DE 1962
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 1962 (nº
3.542-B-61), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
15.000.000.000,00,
destinado
à
pavimentação de trechos rodoviários da BR-4
(Rio Bahia) e da BR-13 (Transnordestína).
Relator, Senador
O presente projeto de lei, de iniciativa
do Conselho de Ministros, objetiva autorizar o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, o crédito especial de Cr$
15.000.000.000,00 para ocorrer às despesas
com
a
pavimentação
(inclusive
melhoramentos
de
implantação
preliminarmente requeridos) dos seguintes
trechos rodoviários:
a) BR-4 (Rodovia Rio-Bahia), trecho
Leopoldina – Feira de Santana (BA) – Cr$
11.000.000.000,00;
b) BR-13 (Rodovia Transnordestina):
1) Trecho Fortaleza (CE) – Salgueiro
(PE) Cr$ 2.000.000.000,00.
2) Trecho Salgueiro (PE) – Feira de
Santana (BA) – Cr$ 2.000.000.000,00.
Estabelece, ainda, a proposição que a
parcela correspondente à alínea "a" deste
artigo será utilizada em cotas trimestrais de
igual valor (Cr$ 2.450.000.000,00, durante o
exercício financeiro do corrente ano, e a
relativa à alínea "b" em cotas também
trimestrais de igual valor Cr$ 500.000.000,00,
durante os exercícios de 1982 e 1983.
Na mensagem que encaminhou o
projeto à consideração do Congresso, o
Sr. Primeiro Ministro, em atendimento à
Exposição
de
Motivos
do
Titular
da Viação e Obras Públicas, de-
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clara ser de absoluta necessidade o
prosseguimento dos trabalhos da rodovia
Rio-Bahia, "uma vez que o próprio
Congresso Nacional, ao votar a Lei nº
3.753, de 14 de abril de 1960, já
reconheceu a prioridade de que devem
gozar, no Programa das Obras do
Plano
Rodoviário
Nacional,
os
melhoramentos e pavimentação da
mencionada rodovia".
Com
referência
à
rodovia
Transnordestina cabe salientar que, em
face de sua importância do ponto de
vista geo-econômico, conjugada que
está à BR-4, sua pavimentação, no
trecho Fortaleza – Salgueiro, mereceu
regime preferencial e de urgência e a
inclusão no Plano Quinquenal (19611965) de Obras Rodoviárias do Govêrno
Federal.
Parece-nos
supérfluas
maiores
justificativas para a fundamentação dos
créditos solicitados, levando-se em conta não
só a importância e o vulto dos
empreendimentos a que se destinam, como
os benefícios que deles advirão para a
economia, a integração e a segurança do
País.
Esta Comissão, é, pois, de parecer que
o projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em .. de abril de
1962. – Daniel Krieger, Relator – Nogueira da
Gama Eugênio Barros – Barros Carvalho –
Lopes da Costa – Zacharias de Assumpção –
Mem de Sá – Milton Campos – Dix-Huit
Rosado.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente, a
Estrada
Rio-Bahia
mereceu
inúmeros
créditos especiais e orçamentários para sua
construção e pavimentação.
A Estrada BR-5, paralela à RioBahia, partindo de Niterói, Feira de
Santana, Salvador, tem sido exíguas
dotações orçamentárias e, há vinte anos,
está sendo construída lentamente, sem
que se lhe dê a prioridade e a urgência
que a Lei Especial lhe deferiu e
assegurou.
Era meu propósito apresentar várias
emendas a essa proposição, ora em regime
de urgência-urgentíssima. Redigi algumas,
atendendo a interêsses vitais dos Estados
do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e
Minas Gerais, também em cifras de alguns
bilhões de cruzeiros, porque, segundo os
interêsses inadiáveis da Rio-Bahia, também
seriam asseguradas a êsses trechos
rodoviários dotações especiais para sua
construção imediata. Todavia os meus
ilustre se prezados colegas, Senadores
Lima Teixeira, Daniel Krieger, Mem de Sá e
Afrânio
Lages
solicitaram-me,
veementemente, que não apresentasse as
proposições subsidiárias.
Vou lê-las para que constem dos
Anais do Senado e para o conhecimento
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. Constituem, nesse passo,
apenas um protesto e, ao mesmo tempo,
um eloqüente apêlo ao Poder Executivo,
particularmente,
ao
Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, para
que envie ao Congresso Nacional projetos
para abertura de créditos especiais do
mesmo vulto, em favor dessas estradas
que ligam os três Estados da Federação a
portos que, organizados, assegurariam a
uma
vasa
região
brasileira
um
desenvolvimento compatível com aquele
que vem sendo assegurado a outras
regiões do País.
As emendas são as seguinte:
(Lendo):
Inclua-se onde convier:
– ) para a construção, inclusive obras de
arte e pavimentação, da estrada ligando a
BR-5, de Nova Venécia (Espírito Santo) a
Teófilo Otoni (Minas Gerais) – Cr$
1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros).

– ) para a construção, inclusive obras de
arte e pavimentação, da BR-103, de Colatina
(Espírito Santo) a Aimorés (Minas Gerais)
Cr$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
cruzeiros).
Inclua-se onde convier:
– ) para a construção, inclusive obras
de arte e pavimentação, da estrada
ligando Itapemirim (porto de mar) a
Cachoeira de Itapemirim, Alegre e Guaçuí,
no Estado do Espírito Santo, e Carangola,
no Estado de Minas Gerais – Cr$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de
cruzeiros).
– ) para a construção, inclusive obras
de arte e pavimentação, de estrada ligando
João Neiva, Colatina e Barra de São
Francisco, no Estado do Espírito Santo, a
Governador Valadares, no Estado de Minas
Gerais – Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão
de cruzeiros).
Inclua-se onde convier:
– para o prosseguimento e conclusão
das obras de construção da BR-5 – Niterói
(Estado do Rio), Vitória (Espírito Santo) e
Feira de Santana (Bahia), inclusive
pavimentação – (quatro bilhões de cruzeiros)
– Cr$ 4.000.000.000,00.
– para o prosseguimento e conclusão
das
obras
de
terraplenagem
e
pavimentação da BR-31, no trecho
compreendido entre Vitória (Estado do
Espírito Santo) e, Belo horizonte (Estado de
Minas Gerais) e Cuiabá (Estado de Mato
Grosso) – (dez bilhões de cruzeiros) – Cr$
100.000.000.000,00.
Essas emendas dizem respeito a
obras inadiáveis, que constam do Plano
Qüinqüenal de Obras Rodoviárias do
Govêrno Federal, mas que não vêm
sendo atendidas, não estão sendo
realizadas. Há poucos dias, transitei pela
BR-5, no trecho entre Campos e Santa
Cruz,
no
Espírito
Santo.
Fiquei
estarrecido com o estado da estrada. O
trecho compreendido entre Araruama e
Campos está em deterioração evidente,
sem
qualquer
conservação,
apresentando-se em estado lastimável,
prejudicando os veículos que abastecem
o Rio de Janeiro e atendem a vasta
região do meu Estado.
Vê-se que o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem está dando
uma
solução
política
ao
Plano
Rodoviário, atendendo aos Estados
poderosos e esquecendo outros, como o
Espírito Santo, que é um dos maiores
contribuintes
de
divisas
para
a
Federação brasileira.
O Espírito Santo, através da
exportação de madeiras, de cacau e café,
contribui com cérca de 200 milhões de
dólares para a economia nacional. No
entanto, nada recebe da Federação e não
está sendo incluído em qualquer dos
Planos que atendem ao desenvolvimento
econômico do País: não é atendido pela
SUDENE nem o é pelo Plano de
Desenvolvimento Centro-Oeste, ficando
abandonado como minúscula partícula da
Federação brasileira.
Espero, por conseguinte, que estas
três emendas sejam apreciadas pelo,
Poder Executivo, especialmente pelo Sr.
Ministro da Viação e Obras Públicas e
pelo Sr. Diretor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, a fim
de que o Plano Qüinqüenal Rodoviário
do Govêrno atenda também, com
prioridade, com urgência, o Estado do
Espírito Santo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Com satisfação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: –
Ninguém pode negar a V. Exa. o direito
de purgar pelas necessidades do seu
Estado, como de qualquer outro Estado
da
Federação.
Incontestàvelmente,
porém no momento, é impossível aten-
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der a todos. V. Ex.ª não desconhece a
precariedade
de
nossas
finanças.
Também não ignora que a Rio-Bahia é o
eixo essencial da ligação Norte-Sul do
País. Essa estrada está sendo asfaltada e
há necessidade da conclusão de suas
obras. Se, em lugar de votarmos
simplesmente a verba necessária à
conclusão
dessas
obras
acrescentassemos outras, por exemplo,
essas que V. Exa. acaba de mencionar,
aconteceria que o Tesouro não disporia de
recursos para qualquer deIas e tudo
ficaria perdido. A Rio-Bahia – repito – é
obra de absoluta necessidade para a
ligação do Norte ao Sul e é mister concluíla. Por conseguinte, como nordestino,
tenho agora o prazer de agradecer a V.
Exa. a abstenção que fará de suas
emendas concorrendo, assim, para que se
possa concluir o grande obra o mais
depressa possível.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Agradeço o aparte de V. Exa., Senador
Fernandes Távora, que bem elucida a
questão numa parte, mas não atende àquela
necessidade global a que aludi.
A BR-5 também é ligação Norte-Sul,
ligação litorânea, atendendo a uma vasta
região, inclusive à zona cacaueira da Bahia.
Não pode, por conseguinte, persistir a
situação em que se encontra essa estrada,
que vem sendo construída há vinte anos,
em pequenos trechos que são destruídos
pela erosão, com prejuízos clamorosos para
o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, para aquêles que transitam entre
a Bahia e o Rio de Janeiro e para os
veículos que abastecem a cidade do Rio de
Janeiro.
Sei que as nossas finanças são
precárias, difícil a situação econômica.
Contudo,
estamos
permanentemente
concedendo favores, aumentando a despesa
do erário em bilhões de cruzeiros, com pessoal
e vantagens e grupos e classes, esquecendonos sempres das soluções que atenderiam à
problemática nacional e fomentariam o
desenvolvimento econômico, inclusive através
da ininterrupta absorção da mão de obra.
Espero que os eminentes Srs. Ministro
da Viação e Diretor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem vejam
nestas emendas e neste protesto a
solicitação ingente de um brasileiro que
pretende desenvolver a sua região e aqui
está, como advogado do povo do Espírito
Santo, pugnando não só pelo seu
desenvolvimento, como também pelo de
parcelas outras da Federação – os Estados
da Bahia, de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O nobre Senador Fernandes Távora
tem razão, mas não me negará procedência
nas alegações que formulo perante o Senado
e na veemente solicitação que endereço às
autoridades a que me referi.
Acredito que todo o Senado advogará
a mesma causa, porque o engranzamento e
o atendimento dessas solicitações satisfará
aos reclamos imediatos de uma grande
parcela
da
população
brasileira
e,
especialmente, atenderá aos anseios de
redução do custo de vida. Só assim os
fretes baixarão indo de encontro aos
anseios do povo que não pode mais
superar a elevação do custo de vida.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
nobre orador permite outro aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Estou certo de que V Exa. será atendido,
em relação ao Espírito Santo e às
demais
unidades
da
Federação
mencionadas, desde que seja ilegível ao
Sr. Ministro da Viação atendê-lo V. Exa.
sabe muito bem a boa vontade que o
Coronel Virgílio Távora tem manifestado
para atender a todas as necessidades
nacionais
no
setor
da
Viação.
Infelizmente não é possível satisfazer a
todos no mesmo momento
O Sr.JEFFERSON DE AGUIAR: – V.
Exa. está constituído ilegível do Espírito Santo.
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O SR. FERNANDES TÁVORES: – O
oportunamente, estou certo, V. Exa. terá
o prazer – se o Coronel Virgílio Távora
permanecer mais algum tempo no
Ministério da Viação de ver satisfeito seu
desejo. O Espírito Santo receberá aquilo
a que tem direito, esteja seguro.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Agradeço o aparte de V. Excelência.
Espero sua colaboração preciosa junto ao
Ministro Virgílio Távora.
Sr. Presidente, concluo minha
oração agradecendo a atenção dos meus
nobres pares. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o Projeto.
O SR. AFRÂNIO LAGES (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero
agradecer o gesto do nobre Senador
Jefferson de Aguiar deixando de
apresentar as emendas que propunha ao
Projeto ora em debate.
Sou um dos signatários do
requerimento de urgência especial para a
matéria, pois senti os anseios, não
sòmente de uma região, mas de todo o
Brasil. Efetivamente, a Estrada Rio-Bahia
é a espinha dorsal da economia brasileira.
Não liga apenas Estados poderosos, liga
o Norte e o Nordeste ao Sul e ao Centro
do País. Com a deficiência do transporte
marítimo também do transporte ferroviário
nós, nordestinos, estamos nos servindo
quase que exclusivamente do transporte
rodoviário, como já fiz sentir nesta Casa,
para levar nossos produtos não sómente
aos Estados da Guanabara e São Paulo,
mas até o Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina.
O SR. RUI CARNEIRO: – Muito
bem!
O SR. AFRÂNIO LAGES: –
Portanto, Sr. Presidente, a Estrada RioBahia
beneficiará
não
apenas
determinados Estados mas a todo o
Brasil, e à economia brasileira.
Daí a justificação do requerimento de
urgência especial, dentro dos próprios
têrmos to Regimento interno, em face de
haver o Sr. Ministro da Viação anunciado
que, se êsse crédito não chegasse até o
fim do corrente mês, as obras da referida
estrada seriam paralisadas. Esta a razão
de havermos tomado a iniciativa de
requerer a urgência especial para a
discusão e votação dêsse Projeto. A
necessidade da aprovação imediata
dêsse projeto é premente.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Ex.ª uma interrupção?
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Com
muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Devo ressaltar que não sou contrário à
urgência urgentíssima, apenas penso
que devemos dar soluções globais e não
negar áquilo que é reclamado por uma
vasta região brasileira. As emendas a
que aludi constituiriam uma ligação
indispensável à Rio-Bahia e à Estrada
Litorânea, paralela àquela, atendendo a
vastíssima região brasileira, inclusive a
nordestina.
Segundo
o
Plano
Qüinqüenal, toda aquela região ficará
entrelaçada admitindo-se, por via de
conseqüência, que o Plano atenda às
necessidades brasileiras. Portanto, o
Espírito Santo não pode ficar isolado,
mesmo que se argua, como se faz neste
memento, que a Rio-Bahia constitui a
espinha dorsal do sistema rodoviário do
Brasil. Acredita que a solução deva ser
aquela que o Plano Qüinqüenal colima
pois atenderá a tôdas as regiões
nacionais. O Espírito Santo abastece o
Rio de Janeiro de tudo que é reclamado
pela sua densa população, exigente nos
reclamos de alimentação. O Espírito
Santo
constitui
um
centro
de
abastecimento entrosado com três
outros Estados da Federação; atende ao
Estado da Guanabara e também ao Sul
e ao Norte do País. Vê V. Excelência
que
não
pretendo
prejudicar
a
tramitação do projeto, que colima
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resolver os problemas da região
nordestina. Pretendo defender, como
mandatário do Espírito Santo, uma região
que também exige a contribuição do
Erário nacional, tão bem aquinhoado
pelos trabalhos e esforços do povo
espitosantense.
O SR. AFRÂNIO LAGES: –
Agradeço o aparte com que acaba de me
honrar o nobre Senador Jefferson de
Aguiar. Conforme declarei no início, fico
muito grato ao meu ilustre colega
Senador Jefferson de Aguiar, pela sua
colaboração no sentido de que o Projeto,
aprovado nesta Casa, fôsse encaminhado
à sanção.
Não sou contrário ao ponto de vista
externado sôbre as estradas e ligações
a que se referiu o nobre Senador
Jefferson de Aguiar cujas emendas
pretendiam beneficiar. Acho Mesmo que
o assunto deve ser apreciado e levado
em consideração pelo Govêrno da
República.
Graças ao próprio Requerimento
Jefferson de Aguiar, dentro de poucos
dias discutiremos, nesta Casa, o Plano
Nacional de Viação; nessa ocasião,
certamente a mataria contida nas
emendas que seriam apresentadas pelo
meu ilustre colega, serão tomadas em
consideração.
Declaro, desde já, que S. Ex.ª
contará com minha simpatia para a
aprovação delas, pois reconheço que,
efetivamente, o Espírito Santo, assim
como os demais Estados brasileiros,
necessitam, realmente, de transporte, a
fim de que possam, cada vez mais,
progredir e engrandecer o Brasil.
Não quero delongar-me mais,
apreciando o projeto ora em discussão;
uma vez mais, porém, reitero desta
tribuna os seus agradecimentos ao nobre
Senador Jefferson de Aguiar pelo seu
gesto, deixando de apresentar emendas
que iriam, de certo modo prejudicar o
trâmito da proposição em pauta.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
V. Ex.ª não tem de que me agradecer.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Era o
que tinha a dizer, Sr. Presidente. – (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o Projeto. (Pausa).
O SR. LIMA TEIXEIRA (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
como
um
dos
subscritores
do
requerimento de urgência para o projeto
ora em discussão. cuja aprovação
atenderá uma das grandes aspirações da
Bahia – a pavimentação da rodovia RioBahia – uma vez que fui citado
nominalmente pelo nobre Senador
Jefferson de Aguiar, quero agradecer a S.
Ex.ª por haver desistido, de apresentar
suas emendas ao projeto, embora justas
pois, se aprovadas, iriam beneficiar o
Estado da qual é legítimo representante
nesta Casa.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Agradecido a V. Exª.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Faço
justiça a S. Exª, porque esta realmente é
a oportunidade que se nos oferece, para
apresentar emendas às proposições
vindas da Câmara dos Deputados.
Solicitei a S. Ex.ª que desistisse das
emendas, porque não só o Govêrno como
as bancadas, nesta Casa, do Norte e do
Nordeste têm o máximo interêsse na
aprovação urgente do projeto.
O Primeiro Ministro, na reunião do
Conselho, considerou como assunto
preferencial a concessão dêsse crédito de
quinze bilhões de cruzeiros, que não só
atende à Rio-Bahia mas também à
Transnordestina, dizendo que era de tal
urgência que, se não fôsse aprovado pelo
Congresso, o Ministro da Viação não
poderia
responsabilizar-se
pela
continuação da pavimentação que está
sendo levada a efeito nessa rodovia.
Sr. Presidente, quero, em nome do
meu Estado e agora como também
representante da Maioria, agradecer

a êste nobre colega, combatente dos
mais dignos e dos mais atentos aos
interêsses de seu Estado que, por ter
num gesto muito cordial e que me toca
muito de perto, desistido das emendas,
colocando-se ao lado das que querem
realmente o apressamento e a solução de
problema que, por muitos anos, se vem
prorrogando qual seja o da pavimentação
da estrada Rio-Bahia.
Desejo citar aqui uma parte incluída
no parecer da Comissão de Finanças que
diz:
"Na mensagem que encaminhou o
projeto à consideração do Congresso, o
Sr. Primeiro Ministro em atendimento à
Exposição de Motivos do Titular da
Viação e Obras Públicas, declara ser de
absoluta necessidade o prosseguimento
dos trabalhos da rodovia Rio-Bahia, "uma
vez que o próprio Congresso Nacional, ao
votar a Lei nº 3.753 de 14 de abril de
1960. já reconheceu a prioridade de que
devem gozar no Programa das Obras das
Plano
Rodoviário
Nacional,
os
melhoramentos e pavimentação da
mencionada rodovia".
É do próprio Conselho de Ministros
tal declaração.
Estas as observações que desejava
fazer, satisfeito – não há como negar –
pela aprovação de projeto, que resolverá
problema que atinge diretamente o meu
Estado. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – continua em
discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo mais quem queira
fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado que
vaí à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 9, DE 1952
(Nº 3.542-B, NA CÂMARA)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o credito especial de Cr$
15.000.000.000,00,
destinado
à
pavimentação de trechos rodoviários da
BR-4,
(Rio-Bahia)
e
da
BR-13
Transnordestina).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem o credito especial de Cr$
15.000.000.000,00 (quinze bilhões de
cruzeiros) para ocorrer às despezas com
a pavimentação inclusive melhoramentos
de
implantação
preliminarmente
requeridos)
dos
seguintes
trechos
rodoviários:
a) BR-4 (Rodovia Rio-Bahia), trecho
Leopoldina-Feira de Santana (BA) – Cr$
11 000.000.000,00.
b) BR-13 (Rodovia Transnordestina);
1) Trecho Fortaleza (CE) – Salgueiro
(PE) Cr$ 2.000.000.000,00.
2) Trecho Salgueiro (PE) – Feira de
Santana – (BA) Cr$ 2.000.000.000,00.
§ 1º A parcela correspondente à
alínea a dêste artigo será utilizada em
cotas trimestrais de igual valor (Cr$
2.750.000.000,00), durante o exercício
financeiro de 1962.
§ 2º A parcela correspondente à
alínea b dêste artigo será utilizada em
cotas trimestrais de igual valor (Cr$
500.000.000,00), durante os exercícios de
1962 e 1963.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – No
final do expediente foi lido pelo
SR. 1º Secretário o Requerimento
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nº 142, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado nº 18, de 1957.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer como se encontram.
(Pausa).
Está aprovado.
Em virtude da deliberação do
Plenário, o Projeto será incluído na
terceira sessão ordinária que se seguir à
presente.
São, sem debate, aprovados os
seguintes Requerimentos, lidos no final
da Hora do Expediente 144, 145, 146,
147, 148, e 149.
O SR. PRESIDENTE: – Está
esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há ainda oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador.
Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente
Srs. Senadores, cabe-me registrar – e o
faço com satisfação – o transcurso, na
semana que findou, do segundo
aniversario da TV Alvorada-Canal 8, da
Rêde Unidas de Televisão.
Essa emissora, pioneira de Brasília
só possue nove funcionários. sendo,
nesta, Capital, a única organização do
gênero movimentada por menos de dez
pessoas.
Embora dispondo de pouca
gente,
a
TV
Alvorada
sempre
ofereceu
ao
povo
de
Brasília
abundante noticiário e magníficos
programas. Seu Diretor-Presidente,
Dr. João Batista do Amaral, grande
entusiasta da Televisão no Brasil,
assiste de perto ao trabalho dos seus
auxiliares, cuidando diligentemente do
indica técnico das programações,
descobrindo novas perspectivas e
possibilidades de melhoramento dêste
importante setor de divulgação no
Território Nacional.
Referindo-me à TV Alvorada e
fazendo inteira justiça à sua brilhante
atuação, não posso deixar de mencionar
as duas outras emissoras de Televisão
desta Capital, que também propiciam
serviços de grande valia, a população,
rivalizando na qualidade dos programas e
na beleza artística da apresentação.
Este, Sr. Presidente o registro que
me cumpre fazer; nesta oportunidade
formulamos votos de prósperidade a T. V.
Alvorada e de felicidades aos seus
dirigentes.
Feitas
estas
considerações,
cabeme entrar, embora sucintamente,
no comentário da nossa excussão à
Itália,
detendo-me
especialmente
naquilo que mais de perto nos chamou
a atenção, – a reforma agrária
realizada em Marema
Essa região, que dista cêrca de 70
Km de Roma, compreende uma área de
perto de 180 mil hectares de terras,
desapropriadas de uma gleba superior a
um milhão de hectares. Essês 180 mil
hectares oferecem uma perpectiva que
não deixou de nos impressionar, a nós
brasileiros que alí fomos em missão
oficial.
Ali, a tão curto distância da Capital,
se encontram as pequenas propriedades,
subdivididas e entregues a agricultores.
Interessou-me, sobremo o investimento
fabuloso que o Governo italiano fêz para
desapropriação daquela área, e o
gigantesco esfôrço despendido para a
recuperação do solo todo êôle de origem
vulcânica. Aquela enorme área teve que
ser adubada para uma utilização
econômica adequada.
Um fato impressionou-me. Quem
visita a região de Mareme observa o solo
todo trabalhado, casas bem construídas,
de posse dos trabalhadores, estradas de
rodagem por tôda parte, uma coisa
porém, ali não se vê: a satisfação
daqueles que ocupam a terra que lhes foi
dada para explorar. Sente-se que não
alcançam o objetivo que colimava a
reforma agrária italiana.
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Conversei com muitos daqueles
pequenos proprietários. Perguntei-Ihes
se estavam satisfeitos com as casas
que haviam recebido, se obtinham
lucro suficiente para a manutenção da
família. De uma família, que nos foi
dado conhecer na primeira visita que
fizemos a Marema, cujo chefe é hoje
proprietário da pequena gleba. Soube
que tinha o prazo de 25 anos para
pagar a terra, a casa e os utensílios de
trabalho mas que, depois de 11 anos
de esfôrço nada ainda estava pago.
Perguntei-lhe ainda se da cultura
desenvolvida na região, havia obtido
resultados
suficientes
para
uma
pequena reserva. Respondeu-me que,
infelizmente, não havia sóbra; retirava
apenas o suficiente para amortizar a
dívida para com o Estado e para a
manutenção de sua família.
Indaguei de mim mesmo se não
alcançaria o Estado o mesmo objetivo, se
tivesse auxiliado os médicos proprietários
agrícolas na obtenção da produção
agrícola
agora
conseguida
pelos
pequenos proprietários.
Se os médios proprietários não
dispuzessem de recursos para manter
colonas, estariam ganhando o mesmo
que aquêle que trabalham para pagar a
terra, a casa e os utensílios de trabalho.
Dali fomos para uma reunião onde
se encontrava o Diretor do Instituto da
Reforma. Crivamo-lo de perguntas;
entre elas uma sôbfe o aumento da
produção na Itália, no setor agrícola,
depois da reforma agrária. Respondeume que, decorridos quase onze anos
da reforma, o aumento da produção
atingira cêrca de 300%. Perguntei
também, se aquêles que ocuparam
inicialmente as propriedades ainda ali
permaneciam. Respondeu-me que nem
todos; muitos as haviam abandonado,
transferindo-se
para
atividades
industriais.
Finalmente, indaguei sôbre o sistema
de crédito ao pequeno agricultor. Pela
resposta deduzi que êsse era distribuído
através de uma rêde de Cooperativas que
interpretei como Cooperativas circulares,
servindo aquele região.
Sr. Presidente, será essa a reforma
agrária que pretendemos no Brasil?
Em tôda a região coberta pela
reforma agrária, na Itália, constate
ausência de eletricidade; as casas
tinham boa aparência, mas não eram
iluminadas. Se houvesse captação de
águas, haveria eletricidade e seriam
proporcionados meios de irrigação.
Sendo as glebas pequenas subdivididas
a irrigação seria facilitada. Lá ainda
existe o velho catavento exercendo a
sua grande função de atender as
necessidades domésticas e irrigar as
pequenas áreas.
Sr. Presidente, volto a perguntar: é
essa a reforma agrária que desejamos no
Brasil?
Aquêles que tanto pugnavam por
uma reforma agrária na Itália, na
esperança
de
resultados
positivos
contavam, com certeza, um dia auferir
ganhos suficientes, não só para a
manutenção dos pequenos agricultores e
suas famílias, como para amealhar
reservas que lhes permitissem algum
confôrto.
Fiz algumas fotografias daqueles
pequenos agricultores, cujas fisionomias
não traduzem aquilo que aparentavam.
São trabalhadores como os que temos no
Brasil pobremente vestidos dom roupas
remendadas. Trouxe essas fotografias,
para que se veja que a reforma agrária
não deu a êsses homens o bem-estar que
esperavam.
Obtive fotografias dos que trabalham
a terra. Seus trajes não são bons nem tão
boas suas aparências. Insisti em saber
dos dirigentes daquele setor da Reforma
Agrária se percebiam entusiasmo nos
agricultores. Mas, Senhor Presidente, não
deve haver. Duma gleba pequena, obteros recursos necessários para manu-
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tenção da família, não é fácil. Numa terra
pequena, dividida, todos têm que
trabalhar, até mesmo os filhos. Nem eu
nem os nobres Senadores que nos
acompanharam, constataram na Itália a
tão apregoada satisfação. As casas
construídas pelo govêrno para os
pequenos proprietários, para os que se
dedicam à agricultura, são muito boas,
repito.
Há estradas de rodagem, mas
ninguém se engane: o médico proprietário
não pode viver tão bem como aquêles
que dispõem de pequenas glebas para
trabalhar, dada as dificuldades que
ocorrem ali, como aqui e em qualquer
outro país, na agricultura.
Senhor Presidente, a reforma
agrária, no Brasil, terá de se processar
em outros moldes. Teremos de começar
por dar ao homem que já se dedica à
agricultura, recursos e facilidades para
aumentar a produção, fornecendo-lhes
máquinas adequadas, facilitando-lhe,
através do Banco do Brasil, o
pagamento à longo prazo dessas
máquinas; distribuindo-lhe boa semente,
para que seja boa a colheita. Enfim,
incentivando o agricultor, para que não
fique restrito a uma pequena área. mas
se expanda.
Sòmente após termos auxiliado
devidamente, no Brasil, aos pequenos e
médios agricultores. é que a Reforma
Agrária terá início. E pode iniciar-se
agora mesmo, desde que não se
desprezem os pequenos agricultores,
aquêles que se dedicam ao amanho da
terra. Não é subdividindo a terra, onde
há terra demais como no Brasil, com
mais de oito milhões de quilômetros
quadrados, nem tomando terras aos que
já estão produzindo para subdividi-las,
que solucionaremos o problema. Porque
o minifúndio é tão prejudicial quanto o
latifúndio.
O latifúndio improdutivo deve ser
desapropriada, se os proprietários se
desinteressaram por sua sorte, ou não se
interessaram em cultivar a terra que lhe
pertence. Se, porém, não encontraram,
por parte do Poder Público auxílio,
poderão requerer dêle, em tempo, os
meios para trabalhar a terra. O que não
acredito, Senhor Presidente, é que se
leve a efeito ai que todos pensam:
desapropriar terras de quem as têm, para
dá-las a quem não as tem. Isto é
desaconselhável para o nosso País. Não
daria certo.
Senhor Presidente, faço estas
primeiras considerações sôbre a Reforma
Agrária
de
Marema.
Em
outra
oportunidade, trarei dados estatísticos
essenciais a fim de demonstrar que a
reforma que se processa na Itália não foi
alvissareira, que seus resultados não
foram tão bons a ponto de a tomarmos
como paradigma da que pretendemos
levar a cabo em nosso País.
Lançando mão das estatísticas que
possuo farei um cotejo das realidades
sociais do Brasil, em face do sistema de
reforma Agrária aplicado em Marema.
(Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA DA SESSÃO
De 27 de abril de 1962
(Sexta-feira)
Projeto de Lei da Câmara nº 164, de
1961.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 164, de 1961 (nº 1.884, de
1960, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 143, do
Código de Processo Civil, tendo Parecer
sob nº 75, de 1962, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição.
(Levanta-se a sessão às dezessete
horas e dez minutos).

NOTA CONJUNTA DOS PRESIDENTES
DAS REPÚBLICAS DO BRASIL, DOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E DO
MÉXICO, QUE SE PUBLICAM NOS
TERMOS DO REQUERIMENTO Nº 111,
DE 1962, DO SR. MEM DE SÁ,
APROVADO NA SESSÃO DE 25 DE
ABRIL DE 1962
NOTA CONJUNTA BRASIL-MÉXICO:
POLÍTICA EXTERNA
CIDADE DO MÉXICO, 10 (AP, AFP,
UPI) Os presidentes do Brasil e do
México assinaram hoje a seguinte
declaração conjunta:
"O presidente dos Estados Unidos
Mexicanos e o presidente dos Estados
Unidos do Brasil, reunidos na Cidade do
México e com a assistência dos
respectivos ministros das Relações
Exteriores, mantiveram conversações
sôbre assuntos de interêsse mundial,
hemisférico e bilateral, de cujos
resultados resolveram deixar constância
na presente declaração.
Em primeiro lugar, reafirmaram os
termos da declaração conjunta de 22 de
janeiro de 1960, e verificaram que nos
dois anos transcorridos desde a sua
assinatura se acentuou a unidade de
pontos de vista existente entre os seus
governos no campo da política exterior,
que reflete as convicções e os ideais
comuns dos povos mexicano e brasileiro.
Declararam que essa política exterior
tem por objeto supremo a preservação e
a consolidação da paz, e que ambos os
povos se esforçaram denodadamente, em
conjunto ou separados, para cooperar
com eficiência na redução das tensões
internacionais e na negociação de planos
de desarmamento geral, baseados em
meios eficazes de contrôle, e com a
segurança de que os recursos financeiros
liberados se aplicarão em atividades
pacificas no interêsse de todos os povos.
Democracia
Reafirmaram a fidelidade de seus
países aos princípios da democracia
representativa, à supremacia da lei e aos
princípios
de
não-intervenção
e
autodeterminação dos povos, como
condição
indispensável
para
a
preservação da independência dos
Estados e a melhoria das instituições
democráticas.
Declararam que a política exterior do
México e do Brasil é uma política
independente,
que
lhes
permite
considerar com absoluta liberdade e sob
sua própria responsabilidade tôdas as
questões internacionais, sem vinculação
com nenhum bloco político-militar.
Reafirmaram a fiel observância de
seus
respectivos;
governos
dos
compromissos contidos nos tratados e
convenções em vigor, entre os quais
estão os de assistência recíproca para a
defesa do Hemisfério.
Manifestaram a intenção de manter
consultas, nos organismos internacionais
a que pertencem, sôbre quaisquer
assuntos de deliberação comum, com o
propósito de somar suas fôrças na defesa
de soluções justas e construtivas, que
favoreçam a convivência entre os povos e
eliminem as causas de fricção e violência.
Fizeram Votos para que os povos
latino-americanos, no uso de seus direitos
soberanos e na aplicação das leis que
voluntàriamente aceitaram, encontrem a
solução de seus problemas, mas no
exercício efetivo da democracia, que não
sòmente os prestigie, mas também
enalteça o Hemisfério Ocidental em seu
conjunto.
Reafirmaram a convicção de que o
fortalecimento da democracia e sua
proteção mais eficaz contra os risco de
instabilidade depende, sobretudo; o do
desenvolvimento econômico e da melhor
distribuição da riqueza, para que tôdas as
classes sociais participem, de forma
eqüitativa, da renda nacional do pais.
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Sem prejuízo do respeito à iniciativa
privada, impõe-se o planejamento da
economia nacional e a intervenção do
Estado para evitar o abuso do poder
econômico e para assegurar às classes
trabalhadoras níveis de vida e segurança
social cada vez mais elevados.
Reconheceram e proclamaram a
necessidade de um esfôrço conjunto e de
uma ação coordenada dos Estados latinoamericanos, em benefício de sua
integração econômica, já que a solução
adequada para muitos de seus problemas
depende de recursos tecnológicos e
financeiros
que
excedem
as
possibilidades nacionais.
Nesse sentido, reafirmaram seu
apoio à Associação Latino-Americana de
Livre Comércio, que representa o primeiro
passo para conduzir a economia latinoamericana
no
princípio
da
complementação e abre o caminho,
através da integração alfandegária, para a
constituição de um mercado comum e de
uma
comunidade
dos
povos
do
hemisfério.
Confiança na "Aliança"
Também reiteraram sua confiança
na "Aliança para o Progresso", que uma
vez posta em execução, representará a
forma mais cabal do americanismo entre
os Estados americanos, criando vínculos
de cooperação técnica e econômica, que
permitam a eliminação, a curto prazo, da
miséria,
da
ignorância
e
das
enfermidades contra as quais sòmente
os países altamente industrializados
estão em condições de lutar em escala
adequada, assim como a redução das
diferenças excessivas de níveis de
renda, que atualmente separam os
países
desenvolvidos
dos
subdesenvolvidos.
Aprovaram, com especial satisfação,
a troca de notas entre seus ministros de
Relações Exteriores, que criou o Grupo
Industrial
Misto
México-Brasil,
e
formularem votos para que êsse órgão
propicie o desenvolvimento de relações
complementares entre as indústrias dos
dois países.
Decidiram fomentar, por todos os
meios a seu alcance, as relações culturais
entre o México e o Brasil, para que os
dois povos se conheçam melhor e
possam destratar juntos aos resultados
de seu esfôrço intelectual, especialmente
no que se refere à modernização de suas
respectivas culturas e à ampliação de
seus conhecimentos e realizações no
domínio da ciência e da tecnologia.
Expressaram, finalmente, a firme
convicção de que o México e o Brasil
poderão desempenhar unidos aos demais
Estados americanos e fiéis ao espírito de
tolerância e liberdade que inspira os dois
povos, um papel de conciliação e
aproximação entre todas as nações".
APOIO À ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO,
REAFIRMAÇÃO DE FÉ NA LIBERDADE
E NAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICA
Washington, 4 (AP, AFP e UPI) – E'
o seguinte o texto do comunicado
conjunto distribuído hoje pelos governos
do Brasil e dos EUA era Washington:
"As reuniões entre o Presidente dos
Estados Unidos do Brasil e o Presidente
dos Estado Unidos da América, no curso
dos últimos dois dias, foram assinaladas
por um espírito de franqueza, cordialidade
e compreenção mútua
Durante suas conversações, os dois
presidente examinaram as relações entre
seus, dois países a respeito de problemas
mundiais e do Hemisfério, bem como de
assuntos recíprocos. Ao término dessas
conversações extremamente frutíferas,
acordaram em publicar o seguinte
comunicado conjunto:
Reafirmam que a tradicional amizade
entre o Brasil e os Estados Unidos
cresceu através dos anos, como
conseqüência da fidelidade dos povos
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brasileiro e norte-americano aos ideais
comuns
da
democrâcia
representantativa e do progresso
social, ao ilegível respeito entre as
duas nações e a sua determinação de
que ambos os governos trabalham
lado a lado na causa da paz e da
liberdade.
Os dois presidentes declaram que
a democracia política, a independência
nacional, a autodeterminação e a
liberdade individual são os princípios
políticos que se enquadram nas
políticas nacionais do Brasil e dos
Estados Unidos. Ambos os paises
estão aliados num esforço de âmbito
mundial para promover o progresso
econômico e a justiça social que
constituem os únicos fundamentos
seguros da liberdade humana.
Os presidentes discutiram a
participação de seus países nas
conversações de desarmamento de
Genebra e concordaram em prosseguir
na tarefa de reduzir as tensões
mundiais
mediante
negociações,
assegurando
um
desarmamento
progressivo, sob contrôle internacional
eficiente. Os recursos liberados em
resultados de tal desarmamento
poderiam ser utilizados em propósitos
pacíficos que beneficiarão os povos de
tôdas as latitudes.
Os dois presidentes reafirmaram a
dedicação de seus países aos sistema
interamericano e aos valores da
dignidade
humana,
liberdade
e
progresso, nas quais aquêle sistema
tem base. Expressaram sua intenção
de
reforçar
o
dispositivo
interamericano para a cooperação
regional e para uma tarefa conjunta,
destinadas a proteger êste Hemisfério
contra tôdas as formas de agressão;
também expressaram o anseio de que
as crises políticas nas nações
americanas sejam resolvidas através
de pacífica adesão ao govêrno
constitucional, ao império da lei e ao
consentimento do povo, expresso
através de processos democráticos.
Os presidentes reafirmaram sua
adesão aos princípios da Carta de Punta
del Este e sua intenção de levar avante
os compromissos que assumiram por
efeito
daquela
Carta.
Acordaram
quanto à necessidade de rápida
execução das medidas necessárias
para tornar efetiva a "Aliança para
o Progresso" – programação na-
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cional para concentração de recursos
em objetivos de alta prioridade no
terreno do progresso social e
econômico, reformas institucionais,
inclusive reforma da estrutura agrária,
reforma fiscal e outras mudanças
exigidas para que fique asseguradas
uma ampla distribuição dos frutos do
desenvolvimento entre todos os
setores da comunidade; e assistência
técnica e financeira para acelerar a
consecução
dos
programas
de
desenvolvimento nacional.
Os presidentes acentuaram o
importante papel representado pelos
sindicatos trabalhistas, agindo dentro
dos princípios democráticos, para
alcançar os objetivos da "Aliança para
o Progresso".
O Presidente Goulart declarou a
intenção do govêrno do Brasil de
reforçar os instrumentos para a
programação nacional, seleção de
prioridades e preparo de projetos. O
Presidente Kennedy sublinhou a
presteza do govêrno dos Estados
Unidos em designar elementos que
trabalharão junto às repartições
competentes brasileiras, com o
objetivo de reduzir os atrasos na
seleção dos projetos e no fornecimento
da ajuda externa.
Os presidentes notaram com
satisfação a efetiva cooperação dos
dois governos na elaboração de um
acôrdo para ajuda em larga escala dos
Estados Unidos ao programa do
govêrno brasileiro de desenvolvimento
no Nordeste do Brasil. Manifestarem a
esperança de que o programa daria
uma resposta profícua, em data
próxima, às aspirações do sacrificado
povo daquela área por uma vida
melhor.
O Presidente do Brasil manifestou
a intenção de seu govêrno de manter
condições
de
segurança
que
permitirão o progresso das emprêsas
privadas. Revelou que, nos acertos
para a transferência das emprêsas de
utilidade pública ao domínio brasileiro,
seria mantido o princípio da justa
compensação com reinvestimento em
outros setores importantes para o
desenvolvimento econômico brasileiro.
O Presidente Kennedy expressou
grande interêsse neste assunto.
Os dois presidentes discutiram os
esforços que o govêrno do Brasil realiza
em favor de um programa de re-

cuperação financeira, visando reter o
custo da vida e assegurar um rápido
crescimento
econômico
e
desenvolvimento social, num complexo
de econômia equilibrada. O govêrno
do
Brasil
já
adotou
medidas
significativas dentro dêsse programa.
Os presidentes concordaram em que
êstes esforços, se efetivamente
levados a cabo, assinalarão um
importante passo avante da "Aliança
para o Progresso" Os presidentes
acolheram satisfeitos a compreenção a
que chegaram recentemente o Ministro
da Fazenda do Brasil e o Secretário do
Tesouro dos Estados Unidos, pela qual
os Estados Unidos estão auxiliando o
programa apresentado pelo govêrno
do Brasil.
A fim de promover a expansão
dos mercados latino-americanos e de
encorajar o uso mais eficiente dos
recursos
disponíveis,
os
dois
presidentes indicarem seu apoio à
área de Livre Comércio da América
Latina e sua intenção de acelerar o
seu desenvolvimento e fortalecimento
Os dois presidentes discutiram
os aspectos principais do problema,
de matérias-primas e produtos
primários. Decidiram dar inteiro apoio
à conclusão de um acôrdo mundial
sôbre café, o qual se acha em
processo de negociação. Apoiarão
conjuntamente as gestões junto ao
Mercado Comum Europeu, com o fim
de eliminar os excessivos impostos
de consumo, que limitam as vendas
de tais produtos, e a discriminação
aduaneira que reduz o fácil acesso
dos produtos de base de origem
latino-americano
aos
mercados
europeus.
Em
conclusão,
os
dois
presidentes concordaram em que sua
troca de déias confirmara as estreitas
relações existentes entre os seus dois
governos e suas duas nações. O
Presidente Kennedy reafirmou o
compromisso de seu país de cooperar
com o govêrno do Brasil no seu
esfôrço de atender às aspirações do
povo
brasileiro
de
progresso
econômico e justiça social. Os dois
presidentes reafirmaram sua convicção
de que o destino do Hemisfério
repousa na colaboração de nações
unidas pela fé na liberdade individual,
nas instituições livres e na dignidade
humana".
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SECRETARIA DO SENADO
FEDERAL
Atos do Diretor Geral
O
Diretor-Geral
deferiu
o
requerimento nº 106-62 em que
Romeu Arruda, Auxiliar Legislativo, PL9, solicita contagem de tempo de
serviço prestado ao Exército Nacional,
num total de 353 dias.
Concedeu férias, relativas a
1961, em virtude de ter permanecido
de Plantão no recesso de 1961, a
José Gouveia, Auxiliar de Limpeza,
PL-11 a partir de 23 de abril do
corrente ano.
Abonou, referente ao mês de
março de 1962, as faltas de Victor
Lobo, Auxiliar de Portaria, PL-9, nos
dias 29 e 30.
Abonou, referentes aos mês de
abril as faltas abaixo-discriminadas:
De Antenor da Rocha Pinto
Auxiliar de Limpeza, PL-11, nos dias
10, 11 e 12;
De Célia Thereza Assumpção,
Oficial PL-7, no dia 6;
De
Dalva
Ribeiro
Vianna,
Taquígrafa-Revisora, PL-2, no dia 4;
De Eduardo Rui Barbosa, Auxiliar
Legislativo, PL-10, no dia 9.
De Elza Freitas Portal e Silva,
Redatora, PL-4, nos dias 2 e 3;
De Emmanuel Novaes, Auxiliar
Legislativo, PL-10, no dia 9;
De Maria da Apparecida Jordão,
Taquigrafa, PL-6, no dia 6;
De
Marília
Távora,
Oficial
Legislativo, PL-6, nos dias 3 e 4;
De Niron Siqueira da Silva,
Auxiliar de Limpeza, PL-11, no dia 1º;
De Pérola Cardoso Raulino,
Oficial Bibliotecário, PL-6, no dia 9;
De Ruth de Souza Castro,
Redatora, PL-4, no dia 4.
Abonou, ainda, as seguintes
faltas:
De Carlos Braga. Ajudante de
Porteiro. PL-7, nos dias 20, 30 e 31
de março e 1º, 2, e 3 de abril,
considerando como de licença o dia
4;
De Pedro Leão Gonella, Auxiliar
de Portaria, PL-10, nos dias 29, 30 e
31 de março e 1º e 2 de abril.
Secretaria do Senado Federal, em
26 de abril de 1962. – Maria do Carmo
Roudon R. Saraiva, Diretora do
Pessoal.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XVII – Nº47

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 1962

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais.
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da Constituição e do art.
1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso Nacional para em
sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 2, 3, 29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano em
curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos
seguintes Vetos presidenciais:

2º – veto parcial ao projeto de Lei (nº 3.319-B-61, na Câmara e nº1-62 no
Senado) que torna extensivas aos Servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais disposições das Leis ns. 3.780 e 3.826, de 1960, e dá outras providências;
tendo Relatório sob nº 8, de 1962, da Comissão Mista.
Dias 29 e 30 de maio, 5 7 de junho

Dias 2 e 3 de maio
1º – veto total ao Projeto de Lei (nº 1.174-59, na Câmara e nº 75-61, no Senado)
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado às obras equipamentos da Escola
Politécnica de Campina Grande, no Estado da Paraíba, tendo Relatório sob nº 7, de
1962, da Comissão Mista;
MESA

– Veto parcial, ao Projeto de Lei (nº 2.222-57, na Câmara e nº 13-60, no Senado)
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional.
Senado Federal, 27 de abril de 1962.
AURO MOURO ANDRADE
Presidente

SENADO FEDERAL
7. Ruy Carneiro – Paraíba.
8.
Jarbas
Maranhão
–
Gaspar Veloso.
Pernambuco.
Victorino Freire.
9. Silvestre Péricles – Alagoas.
Alô Guimarães.
10. Ary Vianna – Espírito Santo.
11. Jefferson Aguiar – Espírito
DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAI
Santo
12. Gilberto Marinho – Guanabara.
LÍDER
13. Paulo Fernandes – Rio de
Janeiro.
Daniel Krieger.
14. Moura Andrade – São Paulo.
15. Gaspar Veloso – Paraná.
VICE-LÍDERES
16. Alô Guimarães – Paraná.
Afonso Arinos.
17. Guido Mondin – Rio Grande do
Afrânio Lages.
Sul.
Padre Calazans.
18. Benedito Valladares – Minas
Gerais.
DO PARTIDO TRABALHISTA
19. Filinto Müller – Mato Grosso.
BRASILEIRO
20.
Juscelino
Kubitschek
(Licenciado. Em exercício o Sr. José
LÍDER
Feliciano) – Goiás.
21. Pedro Ludovico – Goiás.
Barros Carvalho.

DO MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR

VICE-LÍDERES

Presidente. – Moura Andrade – PSD.
Vice-Presidente – Rui Palmeira –
UDN.
Primeiro-Secretário – Argemiro de
Figueiredo – PTB.
Segundo-Secretário
–
Gilberto
Marinho – PSD.
Terceiro-Secretário – Mourão Vieira
– UDN.
Quarto-Secretário – Novaes Filho –
PL.
Primeiro-Suplente – Mathias Olympio
– PTB.
Segundo-Suplente – Guido Mondin
PSD.
Terceira-Suplente – Joaquim Parente
– UDN.
LIDERES E VICE-LÍDERES
DA MAIORIA
LÍDER
Filinto Muller (PSD).
VICE-LÍDER
Lima Teixeira (PTB).
Nogueira da Gama (PTB).
Lobão da Silveira (PSD).
Victorino Freire (PSD).
Jefferson de Aguiar (PSD).
Guido Mondin (PSD).
Jorge Maynard (PSP).
Saulo Ramos (PTB).

VICE-LÍDE 85
Fausto Cabral.
Arlindo Rodrigues
Nelson Maculan
DO PARTIDO LIBERTADOR LÍDER
LÍDER
Mem de Sá.
VICE-LÍDER
Aloysio de Carvalho.
DO PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
LÍDER

DA MINORIA
Jorge Maynard.
João Villasbôas – (UDN)
Dos Partidos
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
LÍDER
Benedicto Valladares.

VICE-LÍDER
Miguel Couto.
DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
LÍDER
Lino de Mattos.
6. Menezes Pimentel – Ceará.

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
1. Mourão Vieira – Amazonas.
2. Zacarias de Assunção – Pará.
3. Joaquim Parente – Piauí.
4. Fernandes Távora – Ceará.
5. Reginaldo Fernandes – Rio.
6. Sergio Marinho – Rio Grande do
Norte.
7. João Arruda – Paraíba.
8. Afrânio Lages – Alagoas.
9. Rui Palmeira – Alagoas.
10. Heribaldo Vieira – Sergipe.
11. Ovídio Teixeira – Bahia.
12. Del Caro – Espírito Santo.
13. Afonso Arinos – (licenciado. Em
exercício o suplente Venâncio Igrejas) –
Guanabara.
14. Padre Calazans – São Paulo.
15. Irineu Bornhausen – Santa
Catarina.
16. Daniel Krieger – Rio Grande do
Sul.
17. Milton Campos – Minas
Gerais.
18. João Vilasboas – Mato
Grosso.
19. Lopes da Costa – Mato
Grosso.
20. Coimbra Bueno – Goiás.

LÍDER
Paulo Fender.
DO PARTIDO REPUBLICANO
LÍDER
Mendonça Clark.
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
1. Paulo Coelho – Amazonas.
2. Lobão da Silveira – Pará.
3. Victorino Freire – Maranhão.
4. Sebastião Archer – Maranhão.
5. Eugênio Barros – Maranhão.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
1. Vivaldo Lima – Amazonas.
2. Matinas OIympio – Piauí.
3. Fausto Cabral – Ceará.
4. Argemiro de Figueiredo Paraíba.
5. Barros Carvalho – Pernambuco.
6. Lourival Fontes – Sergipe.
7. Lima Teixeira – Bahia.
8. Caiado de Castro – Guanabara
9. Arlindo Rodrigues – Rio de
Janeiro
10. Miguel Couto – Rio de Janeiro.
11. Nelson Maculan – Paraná.
12. Saulo Ramos – Santa Catarina.
13. Nogueira da Gama – Minas
Gerais.
Licenciado o Sr. Leônidas Mello –
(Piauí). Em exercício o Suplente, Sr.
Mendonça Clark (do PR).
PARTIDO LIBERTADOR
1. Novaes Filho – Pernambuco.
2. Aloísio de Carvalho – Bahia.
3. Mem de Sá – Rio Grande do
Sul.
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
1. José Maynard – Sergipe.
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
1. Lino de Matos – São Paulo.
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EXPEDIENTE

MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
1. Paulo Fender – Pará
DIRETOR GERAL
PARTIDO REPUBLICANO (P.R)
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
1. Mendonça Clark – Piaui
SEM LEGENDA

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Dix-Huit Rosado – Rio Grande do
Norte.

PTB – Arlindo Rodrigues
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
PL – Aloysio de Carvalho
Reuniões: Quintas-feiras, às 16
horas.
Secretário: Renato de Almeida
Chermout.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SEÇÃO II
COMISSÃO PERMANENTES
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
Comissão Diretora
BRASILIA
Moura Andrade – Presidente.
Ruy Palmeira
Argemiro de Figueiredo
Gilberto Marinho
Mourão Vieira
Novaes Filho
Mathias Olympio
Guido Mondin
Joaquim Parente (9)

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior

Capital e Interior
Semestre........................... Cr$
Ano................................... Cr$

50,00 Semestre..............................
96,00 Ano.......................................

Exterior

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior

COMISSÃO DE AGRICULTURA
Ano.................................... Cr$
PTB – Nelson Maculan – Presidente
PSD – Eugênio Barros – Vice
PSD – Alô Guimaraes
PSD – Paulo Fernandes
UDN – Lopes da Costa
UDN – Ovídio Teixeira
PTB – Fausto Cabral (7)
SUPLENTES

SUPLENTES

SUPLENTES
PSD – 1. Ary Vianna
PSD – 2. Benedicto Valladares
PSD – 3. Gaspar Velloso
PSD – 4. Menezes Pimentel
UDN – 1. João Villas Boas
UDN – 2. Daniel Krieger
UDN – 3. Sergio Marinho
UDN – 4. Lopes da Costa
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lima Teixeira
PL – 1. Mem de Sá
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas.
Secretário: José Soares de Oliveira
Filho.
COMISSÃO DE ECONOMIA
PSD – Gaspar Velloso – Presidente
PTB – Fausto Cabral – VicePresidente.
UDN – Sérgio Marinho
UDN – Fernandes Távora
UDN – Del Caro
UDN – João Arruda
PSD – Alô Guimarães
PSD – Paulo Fender
PTB – Nogueira da Gama (9)

108,00

COMISSÃO DE FINANÇAS

PSD – 1. Eugênio Barros

UDN – Daniel Krieger – Presidente

PSD – 2. Sebastião Archer

COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
PSD – Jefferson de Aguiar –
Presidente.
UDN – Milton Campos – VicePresidente.
PSD – Sylvestre Péricles
PSD – Ruy Carneiro
PSD – Lobão da Silveira
UDN – Heribaldo Vieira
UDN – Afonso Arinos
UDN – Afrânio Lages
PTB – Lourival Fontes
PTB – Nogueira da Gama
PL – Aloysio de Carvalho (110.

136,00 Ano....................................... Cr$

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sómente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.

PSD – Pedro Ludovico
PSD – Jefferson de Aguiar
PSD – Sebastião Archer
UDN – Del Caro
UDN – Irineu Bornhausen
PTB – Caiado de Castro
PTB – Lima Teixeira
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
Secretário: José Aristides de Moraes
Filho.

PSD – 3. Alô Guimarães

PSD – Ary Vianna – Vice-Presidente

UDN – 1. Irineu Bornhausen

PSD – Eugênio Barros

UDN – 2. Ovídio Teixeira

PSD – Paulo Coelho

UDN – 3. Zacarias de Assumpção

PSD – Gaspar Velloso

UDN – 4. Sérgio Marinho

PSD – Lobão da Silveira

PTB – 1. Lima Teixeira

PSD – Victorino Freire

PTB – 2. Saulo Ramos
Reuniões:

Quintas-feiras,

às
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UDN – Irineu Bornhausen
UDN – Fernandes Távora

horas.
Secretário: José Soares de Oliveira

UDN – Lopes da Costa
PTN – Lino de Mattos

Filho

PTB – Nogueira da Gama
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E

PTB – Barros Carvalho

CULTURA
PSD

–

Menezes

PTB – Saulo Ramos
Pimentel

–

PL – Mem de Sà – Vice-Presidente
SUPLENTES

PSD – Jarbas Maranhão
PTB – Saulo Ramos
PTB – Arlindo Rodrigues

PSD – Silvestre Péricles

UDN – Reginaldo Fernandes

PSD – Ruy Carneiro

UDN – Padre Calazans

PSD – Jarbas Maranhão
PSP – Menezes Pimentel

SUPLENTES

PSD – Pedro Ludovico
PSD – Lobão da Silveira

PSD – Filinto Muller

PSD – Alô Guimarães

UDN – Coimbra Bueno

UDN – Lino de Mattos (Do PTN)

UDN – Zacharias de Assumpção

PTB – Caiado de Castro

UDN – João Arruda

PTB – Lima Teixeira
quartas-feiras, às 16

UDN – João Villasboas
UDN – Del Caro

horas.
Secretário:

Evandro

PSD – 1. Sebastião Archer
PSD – 2. Silvestre Péricles
PSD – 3. Eugênio Barros.
UDN – 1. Dix-Huit Rosado
UDN – 2. Padre Calazans
UDN – 3 Heribaldo Vieira
PTB – 1. Barros Carvalho
PTB – 2. Lourival Fontes
PTB – 3. Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16
horas.
Secretário: José Soares de Oliveira
Filho.
COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
PTB – Vivaldo Lima – Presidente
UDN – João Villasboas – VicePresidente.
UDN – Afrânio Lages.
UDN – Heribaldo Vieira.
PSD – Benedicto Valladares.
PSD – Gaspar Veloso.
PSD – Filinto Muller.
PTB – Lourival Fontes.
PL – Aloysio de Carvalho (9).
SUPLENTES
UDN – Milton Campos
UDN – João Arruda.
UDN – Sérgio Marinho.
PSD – Menezes Pimentel.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Alô Guimarães.
QTB – Nogueira da Gama.
PTB – Barros Carvalho.
PL – Mem de Sà.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16,00
horas.
Secretário: Eurico Gory Auler.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
TlTULARES

UDN – Milton Campos

PL – Aloisio de Carvalho

Paranaguá.

SUPLENTES

– Dix-Huit Rosado
PL – Mem de Sá (17).

Presidente

Reuniões: às

PTB – Lima Teixeira – Presidente
PSD – Ruy Carneiro – VicePresidente
PSD – Lobão da Silveira
PSD – Menezes Pímentel
UDN – Afonso Arinos
UDN – Lopes Costa
UDN – Afrânío Lages
PTB – Caiado de Castro
PTB – Arlindo Rodrigues (9)

Fonseca

PTB – Fausto Cabral
PTB – Vivaldo Lima

Sérgio Marinho – Presidente (UDN
Ary Vianna – Vice-Presídente (PSD)
Alô Guimarães (PSD)
Affonso Arinos (UDN)
Lourival fontes (PTB).
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1. Padre Calazans (UDN)
2. Heribaldo Vieira (UDN)
2. Lobão da Silveira (PSD)
1. Caiado de Castro (PTB)
Secretário – Sara Abraão – Oficial
Legislativo.
Reunião – Terças-feiras, às 16
horas.
COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA
UDN – Reginaldo Fernandes –
Presidente.
PSD – Alô Guimarães – VicePresidente.
UDN – Fernandes Távora.
PSD – Pedro Ludovico.
PTB – Saulo Barros – (5)
SUPLENTES
PSD – Eugênio Barros.
PSD – Jarbas Maranhão.
UDN – Lopes da Costa.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Arlindo Rodrigues.
Reuniões: Quintas-feiras, às 15
horas.
Secretário: Eduardo Rui Barbosa.
COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL
UDN – Zacarias Assumpção –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Sérgio Marinho.
PTB – Caiado de Castro.
PTB – Arlindo Rodrigues (7).
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Jorge Maynard.
PSD – Victorino Freire.
UDN – João Arruda.
UDN – Afrânio Lages.
PTB – Saulo Ramos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quintas-feiras às 16
horas.
Secretário: Julieta Ribeiro dos
Santos.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
CIVIL
PL – Aloysio de Carvalho –
Presidente.
PSD – Jarbas Maranhão – VicePresidente.
PSD – Silvestre Péricles.
UDN – Padre Calazanº.
UDN – Coimbra Bueno.
PTB – Caiado de Castro
PTB – Fausto Cabral.
SUPLENTES
PSD – Ruy Carneiro.
PSD – Benedito Valladares.
UDN – Sérgio Marinho.
UDN – Regínaldo Fernandes
PTB – Nelson Cabral.
PRB – Fausto Cabral.

PL – Mem de Sá.
Reuniões: Quartas-feiras, às
horas.
Secretária: Italina Cruz Alves.
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COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
PSD – Jorge Maynard – Presidente
UDN – Coimbra Bueno – VicePresidente.
PSD – Victorino Freire
UDN – João Arruda
PTB – Fausto Cabral (5).
SUPLENTES
PSD – Jefferson de Aguiar.
PSD – Paulo Coelho.
UDN – Sérgio Marinho.
UDN – Lino de Matos.
PTB – Nelson Maculan.
Reuniões: Quartas-feiras às 16,00
horas.
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias.
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão. de Legislação Social
3ª REUNIÃO, EM 25 DE ABRIL DE 1962
Às 17 horas, sob a presidência do
Sr. Senador Lima Teixeira, Presidente,
reune-se, na Sala das Comissões, a
Comissão
de
Legislação
Social,
presentes os Srs, Senadores, Afrânio
Lages, Lopes da Costa. Ruy Carneiro,
Arlindo Rodrigues e Menezes Pimentel.
Deixam de comparecer, Justificadamente, os Srs. Senadores, Lobão da
Silveira, Afonso Arinos e Caiado de
Castro.
E' lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
O Sr. Presidente distribui ao Senhor
Senador Menezes Pimentel, o Projeto de
Lei do Senado nº 18, de 1957, que dispõe
sobre
a
aplicação
de
normas
estabelecidas no Decreto-lei nº 3.768, de
28 de outubro de 1941.
Em seguida são lidos as seguintes
Pareceres:
– Do Sr. Senador Lopes da Costa,
opinando pelo arquivamento do Ofício nº
S-16, de 1947, do Presideme da Con.
Nacional dos Trabalhadores na Indústria
remetendo ao Senado o memorial da
Federação dos Trabalhadores nas
Industrias Metalúrgicas, Mecânicas e
Material e Elétrico de São Paulo, que
consubstância sugestões relacionadas
com
a
incorporação
de
abonos
concedidos aos trafbalhadores em virtude
dos Decretos-Ieis nº. 3.813 e 4.356,
respectivamente, de 10-11-41 e de 4-61942.
– Do Sr. Afrânio Lages, favoráveis às
Proposições que seguem:
Projeto de Lei da Câmara nº 190 de
1961 (nº 2.358-D/57, na Câmara), que
estabele normas para a validade de
pedido de demissão ou recibo de quitação
contratual, firmado por empregado;
Projeto de Lei do Senado nº 44,. de
1961, que dispõe sôbre o valor da
aposentadoria
dos
segurados
nas
instituições de previdência social quando
inválidos
era
conseqüência
de
tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia malígna, cegueira, lepra,
paralisia
e
cardiopatia
grave;
e,
relativamente, ao Ofício S-1, de 1961 da
Secretaria de Agricultura do Estado de
Mato
Grosso,
submetendo
à
consideração do Senado Federal, o
processo através do qual, o Espólio de
João Climaco Vidal pretende obter do

Estado, o título definitivo de concessão de
venda de 63,124 hectares de terras
devolutas, situadas no Município de
Campo Grande; – após demonstrar que a
questão envolva indagação jurídica –
opina pela não comprtência desta
Comissão, para apreciar a matéria.
– Do Sr. Menezes Pimentel, pela
aprovação da subemenda nº 4, e pela
rejeição das de ns. 1 a 3, da Comissão de
Finanças, oferecidas ao Substitutivo desta
Comissão ao Projeto de Lei da Câmara nº
51, de 1961 (número 2.490-C/60, na
Câmara), que cria o Instituto de
Previdência dos Congressistas; e pelo
arquivamento da Representação nº 18, de
1947, de Lino Garcia Junior e outros,
ferroviários e representantes de suas
Entidades de Classe, solicitando amparo
para a restauração da aposentadoria aos
35 anos de serviço, bem como pensão
para as suas famílias.
O Sr. Presidente submete à discussão e votação os pareceres acima
mencionados, que são unânimamente
aprovados.
Nada mais havendo que tratar,
levanta-se a reunião ás 17 horas e 45
minutos, da. qual eu, Aroldo Moreira,
Secretário, lavro a presente ata que, uma
vez aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
ATA DA 29ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA,
EM 27 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES
ARGEMIRO DE FIQUEIREDO GILBERTO
MARINHO E GUIDO MONDIN.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Paulo
Fender – Zacharias de Assumpção –
Mathias Olympio – Joaquim Parente –
Fernandes Távora – Menezes Pimentel –
Sérgio Marinho – Argemiro de Figueiredo
– Ruy Carneiro – Novaes Filho – Barros
Carvalho – Silvestre Péricles – Lourival
Fontes – Jorge Maynard – Ovídio Teixeira
– Lima Teixeira – Aloysio de Carvalho –
Jefferson de Aguiar – Gilberto Marinho –
Venancio Igrejas – Nogueira da Gama –
Milton Campos – Pedro Ludovico – José
Feliciano – Lopes da Costa – Nelson
Maculan – Saulo Ramos – Daniel Krieger
– Mem de Sá – Guido Mondin (32).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 32
Senhores Senadores. Havendo número
legal, declaro aberta a sessão. Vai ser
lida a ata.
O Senhor 2º Secretário procede à
leitura da ata da sessão anterior, que é
sem debate aprovada.
O Senhor 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício – Da Câmara dos Deputados,
número 520, de 26 do corrente,
encaminhando autógrafo do seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 1962
(nº 440-C, de 1959, na Câmara)
Institui a gratificação natlina ou 13º mês
de salário para os trabalhadores em
atividades privadas.
O Congresso Nacional:
Art. 1º – No mês de dezembro de
cada ano, a todo empregado será paga
uma
gratificação
salarial,
pelo
empregador,
independentemente
da
remuneração a que fizer jús.

Abril de 1962

567

§ 1º – A gratificação corresponderá a
1/12 avos da remuneração devida em
dezembro, por mês de serviço de ano
correspondente.
§ 2º – A fração igual ou superior a 15
(quinze) dias de trabalho será havida
como mês integral para os efeitos do
parágrafo anterior.
Art. 2º – As faltas legais e
justificadas ao serviço não serão
deduzidas para os fins previstos no
parágrafo 1º do artigo 1º desta Lei.
Art. 3º – Ocorrendo rescisão sem
causa ou injusta do contrato de trabalho,
o empregado receberá a gratificação
devida nos têrmos dos parágrafos 1º e 2º
do artigo 1º desta Lei, calculada sôbre a
remuneração do mês da rescisão
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e
Justiça e de Legislação Social.
Aviso número 39-Br. de 30 de março,
do Senhor Ministro da Saúde –
Encaminha informações pedidas pelo
Senhor Senador Gilberto Marinho em seu
Requerimento número 327, de 1961.
PARECERES Nº 83 E 84, DE 1962
Nº 83, DE 1962
Da Comissão de Constituição e
Justiça, ao Projeto de Resolução número
63, que modifica o artigo 339, letras b, c,
d, e, do Regimento Interno.
Relator: Senador Heribaldo Vieira.
O Senador Aloysio de Carvalho,
sempre atento ao melhor disciplinamento
dos trabalhos legislativos do Senado,
procurou através do Projeto de Resolução
número 63 de 29 de novembro de 1961, ora
era em exame aumentar o ritmo do processo
de elaboração do Orçamento sem fazer
crescer antes possibilitando a redação do
número de sessões extraordinárias.
Para dando propôs a supressão do
prazo de três sesões, para a presentação
de emendas e que no último mês da
elaboração do Orçamento, em vez de se
fazer repetidas sessões extraordinárias
para aguardar que a Câmara ou a
Comissão de Finanças envie matéria em
condições de ser discutida ou votada,
seja a sessão suspensa, uma ou mais
vezes para o referido fim.
Com a vigência do Ato Adicional, o
Senado viu-se compelido a reformar o
seu Regimento a fim de atender a
exigências
pertinentes
a
certos
dispositivos nele contidos.
Valendo-se dessa oportunidade,
outras reformas foram introduzidas
inclusive vários daqueles inspirados por
Projetos de Resolução que, nesse
sentido, tramitavam na Casa, dentre elas
o que se continha no Projeto número 67,
ora em exame de autoria do nobre
Senador Aloysio de Carvalho.
Assim, em 14 de dezembro de 1961.
foi promulgada a Resolução número 76,
que adotou, plenamente as judiciosas
sugestões
contidas
nêste
Projeto,
incluindo-se nas letras b e e, da nova
redação dada ao artigo 339.
Diante do exposto, conclui-se que o
Projeto deve ser arquivado, por já haverem
sido colimados, os fins nele visados.
Sala das Comissões, em 28 de março
de 1962. – Jefferson de Aguiar. Presidente.
– Herivaldo Vieira, Relator. – Silvestre
Péricles, Sergio Marinho, Lourival Fontes,
Milton Campos, João Villas Bôas.
Nº 84, DE 1962
Da Comissão Diretora, sôbre o
Projeto de Resolução número 63, que
modifica o artigo 339, letras b, c, d, e, do
Regimento Interno.
O Projeto de Resolução número 63,
de 1961, apresentado pelo Senador
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Aloysio de Carvalho, propõe judiciosas
alterações ao artigo 339, do Regimento
Interno.
Sôbre o mesmo pronunciou-se a
douta Comissão do Constituição e
Justiça, concluindo pelo arquivamento do
Projeto, sob o fundamento de que a
Resolução número 76, de 1961, dando
nova redação ao citado artigo, adota
plenamente na sugestão do nobre autor
do Projeto.
Devendo a Comissão Diretora
examinar a Matéria, coube-nos emitir
parecer a respeito, por despacho do
Senhor Presidente. Assim, com a tarefa
facilitada pela egrégia Comissão que
primeiro considerou o assunto, constante
que, realmente, as letras b. c, d, e l, do já
mencionado artigo 339, em sua nova
redação, acolhem
perfeitamente o
pensamento do Projeto em exame. Por
isso, a Comissão Diretora adota o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça,
opinando pelo arquivamento do Projeto
de Resolução número 63, de 1961.
Sala da Comissão Diretora, em 11
de abril de 1962. – Auro Moura Andrade,
Argemiro
de
Figueiredo,
Joaquim
Parente, Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE: – Comunico
ao Senado que nos termos do artigo 70,
parágrafo 3º, da Constituição e do artigo
1º, número IV do Regimento Comum,
esta Presidida convocou as duas Casas
do Congresso Nacional para em sessões
conjuntas a realizarem-se nos dias 2. 3,
29 e 30 de maio, 5 e 7 de junho do ano
em curso. às 21 horas e 30 minutos, no
Plenário da Câmara dos Deputados
conhecerem
dos
seguintes
vetos
presidenciais:
DIA 2 E 3 DE MAIO:
1° – veto total, ao Projeto de Lei
(número 1.174-B de 1959, na Câmara e
número 75 de 1961, no Senado) que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura. o
crédito especial de Cr$ 20.000,000,00
destinado às obras e equipamento da
Escola Politécnica Campina Grande, no
Estado da Paraíba, tendo Relatório
sob número 7, de 1962, da Comissão
Mista;
2º – veto parcial, ao Projeto de Lei
(número 3.319-B de 1961, na Câmara e
número 1 de 1962, no Senado) que torna
extensivas aos servidores das Secretarias
dos
Tribunais
Regionais
Eleitorais
disposições das Leis números 3.780 e
3.826, de 1960, e dá outras providências:
tendo Relatório sob número 8, de 1962,
da Comissão Mista:
DIA 29 E 30 DE MAIO, 5 E 7 DE
JUNHO:
Veto parcial, ao Projeto de Lei
(número 2.222 de 1957, na Câmara e
número 13 de 1960. no Senado) que fixa
as diretrizes e bases da educação
nacional. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Achando-se
o Senhor Senador João Vilasboas
impossibilitado de participar da visita que
Congressistas brasileiros vão fazer à
Inglaterra, a convite do Parlamento
Britiânico, a Presidência designa para
substituí-lo nessa missão, o Senhor
Senador Zacharias de Assumpção.
(Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa requerimento que vai ser lido pelo
Senhor 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 155, DE 1962
Senhor Presidente.
Requeiro a V. Ex.ª a reconstituição
do Projeto de Lei da Câmara número
74, de 11959, (que dispõe sôbre a
correção do valor original dos bens do
ativo das emprêsas de energia elétri-
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ca), com fundamento no artigo 261 do
Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 27 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria
dêste requerimento é da competência do
Presidente do Senado, que lhe dá o seu
assentimento.
O Senhor Senador Paulo Coelho
enviou à Mesa discurso a fim de ser
publicado, na forma do disposto no artigo
201, parágrafo 2º, do Regimento Interno.
S. Excia. será atendido.
E' O SEGUINTE O DISCURSO DO
SENHOR PAULO COELHO:
Senhor Presidente:
Para conhecimento do Senado
comunico a Vossa Excelência que nesta
data enderecei ao Senhor Ministro da
Fazenda o Ofício seguinte:
Senhor Ministro: h
Conforme salientei a V. Ex.ª, os
marítimos (fluviais) dos SNAPPS da minha
terra, o Amazonas, vivem na mais precária
e
dramática
situação
financeira,
sumamente agravada por não terem
recebido
daquela
Autarquia,
òs
vencimentos e as vantagens determinados
pela Lei número 3.780 de 12 de julho de
1960, de Reclassificação de Cargos e
Paridade. Assim, se encontram em
completa desigualdade para com os seus
assemelhados do mesmo SNAPP em
Belém Pará, que tiveram o inqualificável
privilégio de receber tais vantagens e
reclassificação no período compreendido
entre 1948-19604
O motivo se fundamenta, que sendo
a Sede dos SNAPPS em Belém Pará, o
então
Diretor
daquela
Autarquia
entendeu, com os poucos recursos
financeiros recebidos desse Ministério.
em satisfazer o pagamento das vantagem
referidas somente para o pessoal de terra
e mar localizado em Belém Pará,
menosprezando o pessoal sediado em
Manaus e Boca do Acre, que afinal
vieram a ficar em situação de
inferioridade aos seu colegas de Belém
Pará, como se cabível fôsse tal privilégio.
Como consequência, e no trâmite
interminável que vem desde 1961, o
então Diretor daquela Autarquia solicitou
para complementação de pagamento aos
marítimos
da
quantia
de
Cr$
121.816.734.20, consoante processo
número 4.631 de 1962 que originou a
expedição do Aviso MF 117 de 20 de
fevereiro de 1962, tomando nesse
Ministério o número 48.822 de 1962.
A respeito de tão palpitante assunto,
que reputo calamitoso pela injustificável
preterição, enderecei em 23 de abril de
1962, ao Senhor Presidente do Conselho
de Ministros a carta cuja cópia inclusa
submeto à elevada consideração de
Vossa Excelência.
E' certo igualmente que tal situação
não pode permanecer indefinidamente em
prejuízo dos marítimos de minha terra,
que, por isso mesmo, já se sentem
inquietos e irritados pelo esbulho de que
vêm sendo vítimas há tanto tempo como
denota e comprova o processo número
48.822 de 1922 MF.
Para evitar solução extrema partida
daquela espoliada classe do meu Estado,
é que dirijo a Vossa Excelência,
formulando veemente e patriótico apêlo
no sentido da imediata liberação da
quantia de Cr$ 121,816,734,20. destinada
pagamento de diferença de vencimentos
e vantagens de reclassificação daquele
pessoal no período compreendido entre
1948-1960
Confio em que Vossa Excelência
aquilate a gravidade do exposto, tomando
providência cabíveis para evitar uma
represália, o que na certa, será um mal
insanável
Atenciosamente, Senador Paulo
Coelho.

O SR. PRESIDENTE: – Há oradores
inscritos. Tem a palavra o nobre Senador
Senhor Nogueira da Gama.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (não
foi revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, detive-me nos
últimos dias, no exame da situação cambial
do nosso país, sob alguns de seus
aspectos, à luz dos dados e do selementos
de que pude dispor, tendo chegado a
conclusões bem desagradáveis e penosas.
Considero de meu dever registrá-las nos
Anais do Senado, não como cooperação
da minha parte, porque não existe, mas a
título de advertência ás nossas autoridades
monetárias, especialmente ao Presidente
da República, Doutor João Goulart, que
precisa estar devidamente informado,
através das críticas que têm éco nas Casa
do Poder Legislativo, sôbre as falhas e
lacunas, ora em curso, no desdobramento
das operações a que acabo de me referir.
E' sabido, Sr. Presidente e alias
facilmente compreensível que a insegurança
política causada pela renúncia do Presidente
Jânio Quadros, deu ensejo a uma fuga de
capitais, paralisando, ao mesmo tempo, a
entrada de recursos do exterior. Ninguém
pode negar que isso só foi possivel pela
unificação dos dois mercados, o financeiro e
o comercial, estabelecida pela famigerada
Instrução 204, que criou em nosso País a
balela
da
"verdade"
cambial.
Em
consequência desse imprevisto e visando a
evitar maior instabilidade á moeda brasileira,
as autoridades monetárias se viram
obrigadas a um recuo, em grande parte,
desta chamada verdade cambial para
separarem, como de fato o fizeram, em seu
principal campo de atuação os dois aludidos
mercados.
E' o que se vê da Instrução 219, de 26
de outubro de 1961, baixada pela SUMOC, a
qual, sòmente para a cobertura de
importação de mercadorias CIF, da categoria
geral, passou a admitir a venda, pelos
bancos autorizados a operar em câmbio, das
divisas resultantes de suas compras.
Por essa mesma Instrução, ditos
bancos ficaram obrigados a um depósito
de cruzeiros a prazo de 180 dias, de 50%
do câmbio que para outro qualquer fim.
Em cumprimento dêsse documento da
SUMOC, o Banco do Brasil adotou taxas
de câmbio – Cr$ 300,00 para a compra e
Cr$ 307,00 para a venda. Tudo isso
contrariando o espírito e os objetivos da
Instrução 204 e, sobretudo, dos
manipuladores do mercado cambial, que
passaram, como é óbvio, a usar todo o
seu poderio e inflência para a volta do
regime da aludida "verdade" do mercado
livre, que foi de nôvo restabelecido, no
pagar das luzes de 61, pela Instrução nº
222 da SUMOC. E isso, Senhor
Presidente, sem maiores dificuldades
bem se vê, porque esta era também a
filosofia política dos dirigentes que, desde
os tempos do Presidente Jânio Quadros,
continuam no comando dos órgãos de
câmbio do Banco do Brasil.
Acontece, porém, que a verdade
cambial do Govêrno anterior se revoltou,
mais uma vez com os imbustes e
aparências
enganadoras
em
que
desejaram enquadrá-la os seus autores. O
que se viu e ainda se observa após a
Instrução 222 que restabeleceu o mercado
único e livre da Instrução 204, é o Banco
do Brasil adotando de nôvo taxas fixas para
a compra e venda do dólar, desta vez num
só mercado, chamado livre, coisa
admirável de dizer, sim. Senhor Presidente,
coisa admirável de dizer – quero repetir –
porque o mercado livre dessa verdade
cambial é um mercado de câmbio prêzo,
de câmbio estipulado á fôrça de condições
sine qua non impostas por meio das taxas
fixadas pelo Banco do Brasil.
No âmago e no fundo de tôda essa
mutação, o que se observa é que a
verdade verdadeira, aquela que não se
deixa encobrir ou disfarças, tem sem-
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pre muita fôrça, pois aquilo que, no
Govêrno anterior, se chamou de engodo,
de mentira cambial, era a norma exata a
única verdade cambial dêste País, a
verdade sem aspas e sem gritos a
verdade que surgia e ainda ressurge da
nossa realidade monetária, financeira e
econômica.
Esta realidade está á vista de todos
o provém da debatida e reconhecida
carência de produtos na nossa patria de
exportação, em contraste com o volume
crescente, de tudo quanto ainda
precisamos importar. E' a realidade de um
País
que
procura
sair
do
subdesenvolvimento econômico, e, assim,
necessita controlar suas operações de
câmbio, para o melhor e mais adequado
aproveitamento das divisas de que dispõe
no exterior.
A despeito do tão proclamado
câmbio livre, estamos, hoje, mais ou
menos como dantes no que se refere à
unidade dos dois mercados – o financeiro
e comercial.
Temos oficialmente, na realidade,
duas taxas, o que equivale a dois
mercados – a taxa de câmbio prêso, do
Banco do Brasil, e a taxa das operações
não sujeitas a êsse contrôle.
A bem dizer, porém, Sr. Presidente,
a situação piorou, porque, além dêsses
dois
mercados,
apareceu
outro,
denominado "cinzento", mais prejudicial e
nocivo do que o câmbio negro ao qual
passou a substituir. Nesse mercado
"cinzento", o dólar é comprado e vendido
a taxa mais alta que o chamado mercado
livre, da Instrução 204.
Por êsse motivo, duas correntes já
se manifestam: uma delas é favorável a
um ajuste do mercado livre com o
mercado "cinzento", o que implicaria em
nova desvalorização da nossa moeda á
cotação de Cr$ 360,00 por dólar. A outra
corrente, de fundo nacionalista, receosa
do domínio que os grupos econômicos
impõem os mercados livres, mostra-se
inclinadas por contrôle de câmbio até
que nossas condições econômicofinanceiras permitam o regime livre, sem
predomínios de grupos ou excesso de
importações supérfluas com fins do
lucro especulativo e onzeneiro em
destrimento do bem-estar do povo e dos
reais interêsses do País.
Em resumo, Sr. Presidente, a
situação atual do câmbio é a seguinte: o
Banco do Brasil mantém a cotação oficial
de Cr$ 310,00 para compra e de Cr$
318,00 para a venda do dólar em pleno
regime do mercado cambial livre. Mas,
fora do estabelecimento ofícial, não há
dólares para negócios a essa taxa
retraindo-se os bancos particulares ante
quaisquer operações de câmbio. E'
público e notório, porém, que as
transações continuam, praticando-se em
escala variada a fraude cambial, o
subfaturamento, o superfaturamento, o
câmbio negro, o câmbio cinzento e, mais
recentemente a operação denominada
"boneco". Essa operação consiste na
transferência da cartas de crédito ou
cambiais
já
aceitas,
em
moeda
estrangeira, oriundas de exportação de
mercadorias, feita pela firma titular do
crédito em favor de outra, através da
Carteira de Câmbio de um Banco
autorizado a operar.
Oficialmente, ou seja, perante a
Fiscalização Bancária, nada de anormal
se apura, porque o Banco aparece como
comprador da moeda estrangeira pelas
taxas do Banco do Brasil. Na verdade,
porém, a firma que compra o crédito
paga à outra vendedora por fora, o àgio
de cêrca de 25 cruzeiros por dólar, e as
autoridades da Fiscalização Bancária
não conseguem vêr nada diso, e
não podem, de fato vêr porque nenhum
registro se faz dessa operação
clandestina.
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Um jornal do Rio de Janeiro, em sua
secção
de
assuntos
econômicos,
comentava, há poucos dias que, em cada
libra pêso de café exportado, estava
sendo desviado para o exterior, US$ 1,5
mediante o chamado "cambio português",
o que representa uma redução da receita
cambial do País da ordem de 2 dólares
por saca de café.
Toda essa confusão, tôda essa
diversidade de taxas e operações está a
demonstrar claramente, inequivocamente,
fora de tôda e qualquer dúvida, que os
partidários da política de liberdade
cambial, responsáveis pela situação atual,
que estabeleceram no País é o regime
que aí está e que ainda comandam, não
conseguiram senão fazer exatamente,
precisamente, o contrário daquilo que
pregaram.
Muitos foram, Sr. Presidente, os que
mostraram a inconveniência e, sobretudo,
a inoportunidade da Instrução 204, na
Câmara dos Deputados, no Senado, nas
Associações de Classe, na Imprensa 'e
até nos comentários das ruas, dos
habitantes da cidade
O SR. LUDOVICO: – Permite V.
Excelência um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com satisfação.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V.
Excelência deve saber que, por maior
autoridade que tenha o Ministro da
Fazenda, nada poderá fazer em matéria
de câmbio e sôbre todos esses assunto
que V. Ex.ª ventila tão brilhantemente,
enquanto não se conseguir equilíbrio
entre a Receita e a Despesa e enquanto
os Govêrnos não se compenetrarem da
necessidade
presente
de
terem
austeridade, inclusive o atual, que está
fazendo nomeações a torto e a direito. Fui
informado, ontem, de que nesses últimos
dias saíram mais de três mil nomeações.
Ora. desta forma não há teorias
financeiras nem econômicas que possam
fazer frente a êsses males.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito grato a V. Ex.ª, que em princípio
tem tôda a razão nas afirmativas que
profere. O assunto é complexo e espero,
no curso de minha modesta oração,
oferecer
alguns
pequenos
esclarecimentos que, de certo modo,
responderão às suas objeções.
Dizia eu, Sr. Presidente, que várias
foram as vozes que se levantaram contra
a Instrução 204. Entre essas, conta-se
modestamente a minha, em longo
discurso que proferi neste recinto, em 6
de abril de 1961.
Os fatos atestaram de que lado
estava a razão e ainda hoje a realidade,
contra a qual não valem as teorias que
muitos ainda apregoam, tudo o que
vemos e sentimos põe ao vivo, de modo
agudo,
a
inoportunidade
daquela
Instrução, os desejastes do novo regime
que se inaugurou em matéria de câmbio,
no momento em que o país processa o
seu desenvolvimento econômico sob
violenta inflação.
A segurança dêsse desenvolvimento
econômico sob violenta inflação.
A segurança dêsse desenvolvimento
econômico depende em grande parte, do
controle das importações e do câmbio,
tendo em vista a composição ainda
escassa, na sua qualidade, quantidade e
valor, dos nossos produtos exportáveis.
Só assim defenderemos a nossa moeda
assegurando ao mesmo tempo, o
ingresso de produtos de bens e capital
indispensáveis ao progresso nacional.
E' necessário levar-se em linha
de
consideração,
nos
países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento
como o Brasil, o problema criado exportação
e pela importação. E' sabido que em países
que
atravessam
êsse
período
de
subdesenvolvimento econômico em regra
as demandas da importação consomem
cêrca de sessenta por centos dos

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
recursos e meios obtidos para a
realização dos investimento necessários à
sua concretização.
De outro lado, surge o problema da
importação que, nesses países, em geral,
é constituída por materias primas,. Na
composição da exportação dos países
subdesenvolvidos,
ou
ainda
não
industrializados, não entram produtos
sequer semi-manufaturados, a não ser
numa fase em que já o desenvolvimento
se inicia mais francamente.
De modo que é preciso considerar
bem o problema que surge, nos países
subdesenvolvidos, com a importação e a
exportação – a primeira consumindo,
como disse, cêrca de sessenta por cento
dos recursos mobilizáveis, segundo os
mais abalizados economistas.
O SR. PAULO FÉNDER: – V. Ex.ª
dá licença para um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com todo prazer.
O SR. PAULO FÉNDER: – V. Ex.ª o
que acontece há muitos anos com nosso
algodão. Já era tempo de o País estar em
fase de beneficiá-lo. No entanto, é
exportado em pluma para que recebemos
em importação onerosíssima para nossa
balanço comercial o artigo parcialmente
manufaturado, sem falar nos oleoginosos
derivados que os "trusts" exploram aqui.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito igrato a V. Ex.ª pelos argumentos
que oferece, em cooperação ao meu
discurso.
Diante
dêsse
problema.
Sr.
Presidente, ninguém pode negar que o
câmbio surge como verdadeira arma ou
instrumento politico. Nesses países
subdesenvolvidos ou nos que pleiteiam a
sua industrialização, o câmbio não deve
ser como a boia que flutua ao sabor das
ondas, mas como a bússola que o
comandante governa para manter os
rumos desejados para a nave.
Ha de haver um comando no sistema
cambial, Sr. Presidente, nos países que
lutam para sair do subdesenvolvimento
econômico, em face do impacto em que
se encontra a sua balanço de comércio
exterior, com os reclamos de uma
importação que precisa ser atendida num
limite de cerca de sessenta por cento dos
recursos
mobilizáveis e
com a
exportação, ainda, de produtos primários,
de matérias primas.
Esta parece uma regra certa,
indiscutivel, evidente. O câmbio, repito,
deve ser então, para as autoridades
dêsses países, uma arma política. Êle
vale tanto, é tão importante, sua proteção
reclama tantos cuidados como a defesa
da própria bandeira nacional. No govêrno
do câmbio, na sua direção firme está a
segurança de que o país progredirá.
Deixar livre o câmbio nas nações
subdesenvolvidas, abrir os mercados
cambiais às forças econômicas, é permitir
que grupos fortes domine os mais fracos.
E' facilitar, é incrementar a exportação de
artigos supérfluos em detrimento das
necessidades mais urgentes, para o
desenvolvimento do país, inclusive de
bens de capital e instrumentos e maquina
da mais variada natureza, bem os quais
não e possível à nação alguma organizar
o seu desenvolvimento e projetar-se para
a frente.
O SR. PAULO FÉNDER: – Permite
V. Ex.ª. um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muito prazer.
O SR. PAULO FÉNDER: – O câmbio
livre a que a que V. Ex.ª se refere é uma
ficção. Livre não e o câmbio que certeia a
compra de dólares no Banco do Brasil. Nas
viagens aos exterior, não e facultado a
Senadores e Deputados que vão
representar o País nos Congressos
Internacionais compra mais de 250 dólares.
São obrigados a recorrer ao câmbio negro
para obterem uma suplementação que
atenda às necessidades da viagem

portanto o câmbio não é livre. Estamos
diante de um mito, de uma ficção para a
qual o Sr. Ministro da Fazenda precisa
dar as explicações que o País espera.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito grato pelo aparte do nobre colega,
Senador Paulo Fénder, que mais uma vez
corrobora com minhas palavras.
O nobre aparteante chama a atenção
do Senado para a situação que eu havia
há pouco referido.
Estamos dianite de um mercado
livre, de uma verdade cambial fictícia, de
um verdadeiro engodo. De um lado, o
regime do câmbio preso, dirigido, fixado
para Crteira do Banco do Brasil; de outro,
o câmbio negro, o câmbio cinzento, a
operação chamada boneco e outros tipos.
Nunca na história cambial do Brasil
houve tamanha confusão, tamanha
deterioração. nas operações de câmbio,
como agora ocorre. O fato narrado pelo
nobre Senador Paulo Fénder é uma
demonstração eloquente.
Num regime que se diz de mercado
livre, o câmbio fornecido é de apenas 250
dólares por pessoa, para viagem ao
estrangeiro. No entanto, sabemos que,
clandestinamente, os mesmos titulares a
quem são deferidos êsses 250 dólares,
compram quaisquer quantidades que
desejarem. São as autoridades que
remetem as pessoas mais idôneas dêste
país e que têm necessidade, muitas
vêzes, de viajar para o exterior, a realizar
operações no câmbio negro. Êste é o
regime instituído pela Instrução nº 204.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com todo o prazer.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Ouço com a maior atenção o brilhante e
oportuno discurso de V. Ex.ª sôbre
matérias das mais interessantes para o
País, no momento atual. Mas verifico.
Senhor Senador Nogueira da Gama, e
verifico
com
tristeza,
que
estão
manipulando o câmbio brasileiro aquêles
mesmos homens que com entusiasmo e
exaltação desmedidos manipularam a
Instrução 204, e as demais para agora
cairem na confusão tremenda da
Instrução nº 222, que não significa-senão
um instrumento de deterioração do nosso
dinheiro. Dou inteiro apoio ao discurso de
V. Ex.ª, que é de alta autoridade.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V.
Ex.ª tem toda razão e vem ao encontro do
que afirmo, manifestando estranheza que
é também minha e certamente serã do
país.
De fato é inaceitável que os mesmos
autores
de
reforma
cambial
tão
apregoada com as características de
salvadora da situação econômica do
Brasil, continuem na Direção do aparêlo
cambial de nossa Pátria.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Muito bem.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr.
Presidente, quero repetir ao Senado, pois
não posso compreender que de outro
modo se estabeleçam conclusões a
respeito dessa matéria no Brasil, que
necessita desenvolver-se: o govêrno do
câmbio é arma política, é um instrumento
de vital importância, que não pode, de
modo algum, ser deixado ao saber dos
teóricos que atualmente comandam o
nosso câmbio, inclusive porque, em tais
coisas, não é possível fazer experiência
de qualquer natureza.
A situação econômico-financeira do
País não pode ser usada e abusada para
experiência de caráter teórico pelas
mesmas pessoas que inventaram a
Instrução nº 204 e hoje ainda dirigem o
aparelho do câmbio do Brasil
Durante a viagem do eminente Senhor
João Goulart aos Estados Unidos nó todos
lemos o vasto noticiário dos jornais. Sentimos
como Sua Excelência foi ali bem acolhido e
sabemos dos ótimos resultados que essa
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viagem trouxe ao Brasil, para reafirmação
do seu crédito de confiança no exterior.
Dentre das notícias recordo uma – a de
um comunicado enviado ao New York
Times por um economista americano.
Dizia êsse cidadão daquela pátria
democrática que o povo americano
começava a compreender as razões por
que o Brasil e outros países da América
do Sul se insurgiam contra as exigências
do Fundo Monetário Internacional.
Com essa declaração, chegamos
exatamente a um dos pontos importantes
em matéria cambial, no País.
O que se fês no Brasil foi obedecer
ao Fundo Monetário Internacional, ou seja
aquilo precisamente que o Presidente
Juscelino Kubitschak se recusou a fazer
durante o seu govêrno.
O Fundo Monetário Internacional
sempre exigiu, para nos dar apôio que o
Brasil adotasse o regime de câmbio
livre. E esta exigência e velha, Senhor
Presidente, por parte do Fundo Monetário
Internacional. Vem desde a criação
dêsse órgão em Bretton Woods, na
Conferência Monetária ali realizada pelas
Nações Unidas e da qual o Brasil
participou.
O Fundo Monetário Internacional já
levou o Brasil a pagar penosa
contríbuição ao mercado livre de câmbio.
Pelos arts. 1º e 2º da Ata que criou êsse
órgão, assinada pelo Brasil como um dos
membros da Convenção Monetária,
estabeleceu-se a obrigação taxativa de o
nosso País eliminar tôda e qualquer
restrição sôbre o câmbio exterior, para
adotar o mercado livre.
Nessa ocasião, Sr. Presidente
Senhores Senadores, era invejável a
situação econômica do Brasil sob o ponto
de vista cambial. Dispunhamos no
estrangeiro, de grandes reservas – cêrca
de oitocentos e cinquenta milhões de
dólares, verdadeiro investimento nacional
feito durante a guerra, á base de emissão
de papel-moeda para assegurar a nossa
exportação.
Poís bem: em cumprimento daquela
obrigação assumida como membro do
Fundo
Monetário
Internacional
na
convenção de Bretton Woods, o Govêrno
brasileiro teve que baixar o Decreto-lei nº
9.025, de 27 de fevereiro de 1946, cujo
art. 1º dispõe:
"É assegurada a liberdade de
compra e venda de câmbio de moedas
estrangeiras
observadas
as
determinações dêsse decreto-lei e as
instruções que foram baixadas pela
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil,
sob a orientação da Superintendência da
Moeda e do Crédito".
Resultados ruinosos para a nossa
economia surgiram dêsse Decreto-lei
baixado pelo Govêrno Brasileiro em
cumprimento à Ata que insituiu o Fundo
Monetário Internacional
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muito prazer.
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Vossa Excelência bem sabe que êsse
Decreto funcionou como bomba de
secção devolvendo para os Estados
Unidos e outros países os oitocentos e
cinquenta milhões de dólares, "torrados"
em objetos de matéria plástica
O SR. PAULO FENDER: – Nunca
importáramos tanta quinquilharia!
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Em poucos meses.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito obrigado pelo aparte do nobre
Senador Barros Carvalho. É o que
demonstrei ao Senado.
Por certo, Sr. Presidente que o
Govêrno Brasileiro deveria ter agido
com mais cautela. O Brasil estava
prêso a compromisso internacional
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mas devia atender às conveniências de
sua situação econômico-financeira. Não
podia, e não devia, tão rápidamente
baixar aquêle Decreto-lei, abolindo
restrições cambiais e estabelecendo o
mercado livre do câmbio, sem qualquer
defesa para as divisas que possuímos no
exterior, orçadas em oitocentos e
cinquenta milhões de dólares, em 1945.
Ficamos, então, com êsses volumosos
recursos no estrangeiro, enquanto
internamente nosso povo passava toda
sorte de privações, adquiria gêneros de
primeira necessidade sob racionamento e
o nosso capital fixo sofria os maiores
desgastes, sem que pudêssemos usar
daquelas disponibilidade para reaparelhar
os nossos equipamentos industriais. As
divisas
que
então
possuímos,
desapareceram como numa voragem
destruidora, graças ao Decreto-lei a que
me referi.
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª mais um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muito prazer.
O SR. BARROS DE CARVALHO: –
Desculpe-me
V.
Ex.ª
por
estar
interronpendo discurso que deveria figuar
incólume nos Anais do Senado.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – E
figurará com muita honra para mim
acrescido dos apartes de V. Ex.ª, que
muito contribui para o acêrto das palavras
que estou proferindo.
O SR. BARROS CARVALHO: – Seu
agradecido a V. Exa. O assunto é
apaixonante, ou o acompanhei de perto
áquele tempo – V. Exa. bem sabe – custa
de que conseguimos cinquenta milhões
de dólares foram gerados a custa de
vendas de matérias-primas brasileiras a
preço vil. E na vo ragem, e no turbilhão
em que cairam, êsses oitocentros e
cinquenta milhões de dólares não duram
mais de seis meses.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Perfeitamente.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Quando o Sr. Ministro Correia e Castro
assumiu a Pasta da Fazenda, restavam
apenas cento e vinte milhões de dolares.
Não havia mais dinheiro no exterior, nem
para economizar. Era o que eu queria
lembrar a V. Exa.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito grato a V. Exa. E' de fato
lamentável, Sr. Presidente, o que ocorreu
àquela época e que trouxe grandes
desajuste à nossa balança comercial,
desajustes que começaram sua ação
nefasta e prejudicial a partir de 1947 e até
hoje perduram, graças a êsse êrro então
cometido.
O SR. PAULO FENDER: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muita honra.
O SR. PAULO FENDER: –
Acompanhei, mesmo fora do Senado,
com muito interêsse as críticas que se
faziam, à época, ao desbraratamento
de nossas divisas. Tenho de memória
uma das muitas formuladas nesta Casa
pelo
saudoso
trabalista
Alberto
Pasqualine que, versando a mesma
tese de V. Ex.ª, dizia que era um tese
de V. Ex.ª, dizia que era uma situação
de calamidade esta de se desbaratar o
capital fixo no exterior. E assinalava
particularmente, a importação de
perfumes franceses, que se fêz em
grande
escala
naquela
época,
acrescentando, como muito ironia, que,
em compensação, a nossa miséria era
uma miséria perfumada... (Riso).
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, nobre
Senador Paulo Fender, mas nem por ser
perfumada a nossa miséria deixou
de produzir suas marcas dolorosas na
carne e no coração do povo brasileiro que
deu grande tributo aos aliados da
guerra...
O SR. BARROS CARVALHO: –
Muito bem.
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O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
...enviando mercadorias de primeira
necessidade e sofrendo aqui tôda as
espécies de restrições para depois, como
bem acentuou o nobre Senador Barros
Carvalho, assistirmos essa debacle
lamentável, o escoamento dessas reservas
que havianos acumulado no exaterior sem
delas nos aproveitarmos para trazer para o
País a maquinarias indispensável ao
reaparelhamento da indústria nacional.
O mais estranho e lamentável em
tudo isto, e que enquanto para a Europa
os Estados Unidos puseram em execução
o Plano Marshal, que implicou em ajuda
susbtancial e dadivosa, para o Brasil
nenhum recurso foi enviado por aqueles
aliados a quem tanto procuramos ajudar.
Ao contrário, um dêles, a Inglaterra, criounos os maiores embaraços na liquidação
das nossas contas, pretendendo, em
certo momento, pagar aquilo que nos
devia com abatimento de cinquenta por
cento e depois, mais adiante, obrigandonos a comprir as suas estradas de
ferro...já exaustas...
O SR. BARROS CARVALHO: –
Sucata.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
...Já consideradas ferro velho na maior
extensão de suas linhas.
O SR. BARROS CARVALHO: – E'
real.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Esta foi a situação real do Brasil: deu uma
contribuição de guerra valiosa, sofreu na
sua carne e no seu sangue, e não teve
como a Europa, a ajuda dadivosa do
"Plano
Marshal".
E
só
agora
recentemente. é que as vistas dos
americanos para nós se dirigem com êsse
plano da "Aliança para o Progresso", que
estamos esperançosos venha, de certo
modo, reparar as falhas do passado, no
tratamento que nos foi dispensado por
êsses antigos aliados.
Sr. Presidente, quero concluir êste
tópico das nossas divisas, dizendo
precisamente aquilo que o nobre Senador
Barros Carvalho anunciou, de modo geral,
isto é, que elas se escoaram no curto
prazo de seis meses, sem que nada de
útil produzissem á nossa economia.
Quinhentos milhões do dólares foram
usados ou gastos em transferência de
capitais, dividendos, juros e "royalties" de
empresas do Brasil, remetidos para o
Exterior, isso em menos de seis meses.
Duzentos milhões foram dispendidos no
pagamento antecipado de tilulos da nossa
dívida com a Inglaterra, liquidáveis em
esterlinos mas, inexplicávelmente pagos
por antecipação em dólares, com um
desconto em favor dos interessados...
O SR. PAULO FENDER: – Faz V.
Ex.ª uma grave revelação a êste País!
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – ...e
não do Brasil, que deveria ser o legítimo
beneficiário dêsses descontos pela
antecipação. Noventa milhões foram
usados ou empregados na compra de
ferrovias inglêsas existentes em nosso
território, imprestáveis na sua maior parte
e que até hoje pesam nos nossos
orçamentos, sendo esta uma das
parcelas responsáveis pelos nossos
deficits orçamentários. O Tesouro, em
parcelas mensais, durante todo o ano, é
obrigado a concorrer para a manuntenção
dessas estradas cujo material chegou à
exaustão, é, no momento em que
precisavam recompor-se nos foram
entregues pela forma a que aludo.
Aí estão setecentos e noventa
milhoes de dólares. O restante das
nossas divisas Sr. Presidente, foi todo
aplicado na importação de rádios,
geladeiras, automoveis, artigos de luxo e
dêsses perfumes desnecessários a que
se referiu ainda há pouco, o nobre
Senador
Paulo Fender, perfumes
usados pelos ricos, pelas senhoras de
fino trato, enquanto as mulheres pobres,
as mulheres que na maior parte
compõem os lares brasileiros, chegaram
a passar as maiores restrições durante

a guerra, como ainda hoje passam em
virtude dessas dificuldades.
Repito que pesadíssimo tributos
pagou o Brasil À liberdade cambial.
O SR. PAULO FENDER: – Aliás,
permite V. Ex.ª, foi em nome dessa
"liberdade cambial" que assistimos,
recentemente, a um dos mais chocantes,
estridentes episódios da flutuação cambial
em qualquer país do mundo, ocorrrisa entre
nós. Estava eu em viagem pela Europa,
quando li editorial do Times, falando sôbre
o projeto de remessa dos lucros que estava
na Câmara dos Deputados em vias de
aprovação. E foram os banqueiros inglêses
que contribuíram decisivamente para que
tivéssemos aquela elevação espantosa de
duzentos cruzeiros em dólar no nosso
câmbio. Veja-se como manobram os
grupos econômicos, a seu talante, a
flutuação cambial brasileira, o chamado
câmbio livre.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Tem V. Ex.ª tôda a razão. E eu repito:
essa experiência gravosa do câmbio livre,
no Brasil, começou a concorrer para o
desequilíbrio da nossa balança comercial
desde 1947,....
Apesar do tudo isto, a lição não
serviu aos nossos homens públicos para
coisa alguma e eles se lançaram à
aventura da Instrução 204, impondo ao
Brasil uma reforma em época inoportuna,
querendo estabelecer o câmbio livre
quando não era possível. Inadequadas se
mostraram também as condições que
depois surgiram, e o momento propício
para a medida até hoje não se verificou,
de tal modo que aquêles mesmo que
criaram a Instrução 204 estão, ainda hoje,
no govêrno do câmbio do Brasil,
procurando encontrar, em cada dia que
passa, as providências capazes de
acautelar os desvios e as deteriorações
do câmbio que, a todo momento, surgem.
Senhor Presidente, na hora em que
recordamos uma situação tão grave, não
é demais voltar as olhos para a época da
Instrução 204.
O Ministro da Fazenda de então
dava entrevista coletiva aos jornais – eu
as tenho aqui – com as mais claras e
inequívocas declarações de euforia e de
aparente segurança de que a situação
cambial do Brasil tornar-se segura. "O
Brasil marcha para a realidade cambial",
dizia o Senhor Clemente Maríani. "As
letras negociáveis do Banco do Brasil vão
dar recursos sadios à caixa do Tesouro.
Os produtos da nossa exportação não
serão mais gravosos. Iremos importar
bens de capital com fartura e em maior
quantidade". São palavras do então
Ministro Mariani.
Mais adiante, numa entrevista de 2
de julho de 1961. o ex-Ministro da
Fazenda fazia apologia das letras emitidas pelo Banco do Brasil, dizendo o
seguinte:
"Um dos processos clássicos de
correção ou exigüidade de meios de
pagamento, em qualquer País pode
ocorrer
–
declarou
–
inclusive
sazonalmente, são as operações de open
market pela quais o Govêrno coloca ou
retira títulos do mercado, absorvendo, ou
criando disponibilidades monetárias.
As Letras de Exportação e
Importação representam uma operação
coercitiva da venda de títulos – ajuntou o
Ministro Mariani".
E com o volume dessas letra,
acrescentava
o
Ministro
Clemente
Mariani, esperava o Govêrno resolver as
dificuldades.
Nós todos sabemos, o Senhor
Presidente, o que vem a ser a operação
de open Market. Ela se faz através dos
Bancos Centrais, E' uma operação de
saneamento do mercado de títulos e,
por meio dela, os Bancos compraram
ou vendem títulos públicos para não
deixar que se depreciem, para não
deixar que se arruínem e também para
impedir que haja aumento nos meios
de pagamento. Mas e nenhum País

Abril de 1962
onde há Banco Central e em que essa
operação do open market se realiza, ela é
usada para incrementar a usura, para
estimular a agiotagem, como o fizeram
essas letras de exportação e importação,
introduzidas pelos autores da Instrução
204.
E" certo que elas rendem apenas o
juro nomial de seis por cento, mas sabe
todo o País que o seu deságio propicia
um juro muito alto àqueles que as tomam
ou as compram, deságio que faz com que
tais letras produzam, no conjunto, cêrca
de trinta por cento.
As autoridades nada podem fazer
absolutamente nada, para coibir essa
agiotagem, inclusive no que se refere ao
Impôsto de Renda, que não tem
elementos para tributar o deságio dessas
letras, para tributar êsses lucros
clandestinos, que o Govêrno estimula
através do sistema instaurado pela
Instrução 204. E muitos dos autores
dessa Instrução ainda estão dirigindo o
câmbio em nosso País, procurando
corrigir, aos nossos olhos, os erros que
cometeram, como se não estivéssemos
admirados, como se não estivéssemos
surpreendidos de que êles não tivesem
tido até hoje, a coragem moral de pedir ao
Govêrno exoneração dos cargos que
ocupam!
Senhor Presidente, vou além nas
minhas afirmativas. Admiro-me de que o
próprio Govêrno não tenha ainda tomado
a iniciativa de convidar os responsáveis
pelo nosso descalabro cambial a que
deixem os cargos e suas experiências
teóricas. A SUMOC e a Carteira de
Câmbio do Banco do Brasil não podem
servir de cobaia às experiências a que
estão sendo submetidas.
Senhor Presidente, com a mesma
desenvoltura, com o mesmo espírito de
verdades com que dirijo, desta tribuna,
tais objurgatórias, devo resalvar a ação
de uma das autoridades que, a meu ver,
sobressaindo no conjunto das que dirigem
o aparelho econômico-financeiro do
nosso País merece o nosso respeito e
todo o nosso acatamento, porque inspira
a mais absoluta e irrestrita confiança – o
Ministro da Fazenda, Dr. Walter Moreira
Sales.
Não responsabilizo o atual Ministro
da Fazenda pelos desmandos, pelos
desatinos, pelos desajustes que estão
ocorrendo na aparelhagem do câmbio
no Brasil. S. E. encontrou a situação
que aí está e, por cento, sente-se
sem fôrças bastantes, dentro dessas
dificuldades, para impor, em tôda a
plenitude, a sua ação vigorosa, honesta e
disciplinadora. Na verdade, o Senhor
Walter Moreira Sales tem-se revelado um
grande técnico.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Peço licença a V. Ex.ª
para ponderar que existem dois
Senadores inscritos para falar nos têrmos
do § 2º do artigo 163 do Regimento,
devendo, assim, ocupar a tribuna antes
do término da primeira parte da sessão.
Caso V. Ex.ª não deseje concluir
agora a sua oração, poderá fazê-lo após
a Ordem do Dia da presente sessão.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr.
Presidente, agradeço a advertência de V.
Ex.ª.
Melhor será que conclua o meu
discurso fazendo um rápido resumo das
considerações que pretendia ainda
enunciar.
O SR. PAULO FENDER: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O
SR.
PAULO
FENDER
(pela ordem): – Sr. Presidente, sendo
um dos oradores inscritos, de acôrdo
com o art. 163, § 2º, do Regimento,
abraço
mão
de
minha
inscri-
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ção para que o Senado continue a ouvir a
palavra do nobre Senador Nogueira da
Gama que, de sua tribuna, faz uma
análise segura e patriótica da situação
calamitosa da câmbio brasileiro.
O SR. PRESIDENTE: – Diante da
desistência do nobre Senador Paulo
Fender, o nobre Senador Nogueira da
Gama disporá de mais dez minutos para
concluir sua oração.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito grato a V. Ex.ª, Sr. Presidente, e ao
nobre Senador Paulo Fender pela sua
generosidade.
Sr. Presidente, ressalvo, como dizia,
a ação patriótica e eficiente do Ministro
Walter Moreira Sales e formulo sinceros
votos para que S. Ex.ª consiga reunir em
torno de sua proveitosa administração
elementos que entrosem com o seu
espírito patriótico, sereno, de modo a tirar
o nosso País do cãos em que se
encontra.
No momento em que para a nossa
terra se voltam as vistas dos
americanos, quando precisamente para
aqui devem ser canalizadas as verbas
da Aliança para o Progresso, não é
demais que um Senador da República
advirta, da tribuna que o povo lhe deu,
quanto à necessidade de as autoridades
voltarem suas vistas para o nosso
câmbio entregue a autoridades que não
devem
mais
dirigí-lo
porque
fracassaram, até o presente momento
não encontrando solução para os
problemas cambiais do País.
Repito: não estou fazendo injustiça,
estou revelando a minta descrença em
homens que afirmaram, resolutamente, a
liberdade de câmbio como único meio de
salvar a situação econômica do nosso
mercado e hoje fazem exatamente o
contrário e hoje estão dirigindo um
mercado que não é livre, mas um
mercado impôsto por taxas do Banco do
Brasil.
Não formulo acusações, transmito
uma descrença, a mais clara, a mais
absoluta, a mais desassombrada.
O eminente Sr. Diretor Executivo da
SUMOC Dr. Otávio Bulhões, em
entrevista publicada na Revista das
Classe Produtoras do Rio de Janeiro do
corrente ano, teve ensejo de dizer, a
propósito das taxas de câmbio fixadas
pelo Banco do Brasil:
"E' claro que não podendos passar
ràpidancente para um regime de plena
liberdade e, por isso, convocamos os
banqueiros
e
pedimos
que
êlas
seguissem a taxa fixada pelo Banco do
Brasil. Não há o propósito de impôr uma
taxa. Apenas adotamos uma taxa que no
momento
representa
a
realidade
econômica do País".
Esta a confissão palmar do êrro
daquele mesmo que proclamou a
liberdade de câmbio como a única
saida para as nossas necessidades e
vem, hoje, de público, convocar os
banqueiros que dirigem os nossos
estabelecimentos para lhes fazer um
apêlo no sentido de que sigam a taxa
fixada pelo Banco do Brasil. Na
verdade, Sr. Presidente, não foi um
apêlo, foi uma exigência.
A entrevista diz que foi um apêlo
mas tenho ralações entre dirigentes de
Bancos de nosso País e de vários dêles
ouvi que foram obrigados, nessa reunião,
a seguir as taxas do Banco do Brasil, sob
a declaração de que não o fizessem as
cartas-patentes
dos
seus
estabelecimentos seriam cassadas.
Êstes são os homens que pregaram
câmbio livre. Êstes os homens que hoje
pregam a necessidade de observar as
taxas fixas da Banco do Brasil. Sou um
descrente da competência profissional ou
técnica das autoridades que atualmente
dirigem o câmbio. Ressalvo o valor
pessoal de seus titulares. São homens
dignos, honestos, que merecem todo meu
respeito e a minha admiração, mas não
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os considero mais com a devida condição
para dirigir câmbio no Brasil. Repito esta
advertência porque o Govêrno precisa
tomar conhecimento do fato.
Alegaram, por ocasião da Instrução
204, que o câmbio de custo seria abolido
porque o povo é quem o estava pagando.
Sr. Presidente, não houve maior mentira
neste País. Nunca o nosso povo pagou
câmbio de custo. Nunca assim ocorreu.
O câmbio de custo em nosso País –
é a SUMOC quem o diz – era todo êle
empregado nas entidades do Govêrno,
nos órgãos governamentais. Se alguma
parcela pudesse ficar reservada para
indústrias privadas, ela teria sido mínima.
Tenho aqui um quadro feito com
bases e informações da SUMOC, durante o
período de 1955 a 1959. O total do câmbio
de custo deferido nesse período foi de 923
milhões de dólares. Setenta por cento
dêsse total foi empregado para a
Petrobrás, Cia. Vale do Rio Doce, Cia.
Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de
Motores, Lóide Brasileiro, Centrais Elétricas
de Minas Gerais, Ministérios Governos
Estaduais, Prefeitura do Distrito Federal,
Banco do Brasil, Cia. Hidrelétrica do São
Francisco, Cia. Hidroelétrica do Rio Pardo,
Banco de Crédito da Amazônia. O restante,
na sua maior parte, foi aplicado em
petróleo e seus derivados, equipamentos,
peças e sobressalentes destinados a
emprêsas jornalísticas, editôras de livros,
na importação do trigo e uma pequena
parte, de 11 milhões e 27 mil dólares, para
as companhias de eletricidade particulares,
fôrça e luz, Cia. Ferro-Carris do Rio de
Janeiro, Fôrça e Luz de Minas Gerais; 8
milhões e 350 mil dólares para a VASP.
– Não disponho de tempo para
manusear as notas que trouxe para a
tribuna e, se isso fôsse possível, afirmo a
V. Exa. que enunciaria os valores de
maneira positiva e certa. Limito-me, por
isso, a fazê-lo a grosso modo.
– Se alguma parcela ficou de fora,
não atinge a cinco por canto do total do
câmbio de custo deferido. Êsses cinco por
cento foram deferidas para emprêsas
privadas, para compra de equipamento de
sociedades por ação.
O povo nunca pagou – como se dizia
então – o câmbio de custo. Êste era pago
pelos ágios guardados no Banco do Brasil.
Havia o fundo dos ágios para pagar as
diferenças e, na realidade, o fenômeno que
se verificava era o povo receber beneficio
do fundo dos ágios. O trigo chegava mais
barato e por isso o pão era comprado pelo
povo a preço mais modestos. Os
transportes não estavam, como hoje, tão
elevados. A gasolina e seus derivados
também eram de custo interior. Tudo subiu,
tudo chegou a altos níveis.
Quando o Sr. Presidente Jânio
Quadros, na sua célebre entrevista ou no
seu célebre discurso na televisão,
anunciando a Instrução 204, fêz aquêle
sinal com os dedos para dizer que o
aumento não seria acima de 2% no custo
das utilidades, todos os que conheciam a
matéria, sentimos uma dor profunda no
coração, por verificarmos que o Brasil
estava, a essa altura, entregue a técnicos,
a teóricos visionários, que apenas
computavam o aumento que o novo preço
da gasolina ilegível incidir sôbre os
transportes, sem levar em conta a
solidariedade dos preços, o aumento
cumulativo, que ninguém pode evitar
ocorra nos preços nessas ocasiões, a
simpatia que se verifica, e sobretudo a
exploração, a ganância daqueles que
detêm o poder econômico, todos os
quais,
nessas
oportunidades
se
aproveitam dos atos do poder público,
aumentando impostos ou taxas cambiais,
para elevar quanto possam o preço das
mercadorias ou dos serviços que
prestam.
Sr. Presidente, falou-se que a
Instrução 204 viria combater a inflação
e impediria que o Govêrno emitisse, e
em sete meses o Govêrno anterior

emitiu 34 bilhões e 877 milhões de
cruzeiros,
segundo
o
ex-Ministro
Clemente Mariani declarou no discurso de
transmissão de cargo ao atual titular. Isso
sem acrescentar a emissão de 52 bilhões
e 500 Milhões de cruzeiros, feita entre 22
de agôsto e 6 de setembro de 1961, em
apenas, sete dias, após a renúncia do Sr.
Jânio Quadros.
Tudo isso, Sr. Presidente, decorreu da
Instrução 204, e duvido que um só
benefício se possa arguir a favor desse
documento cambial. Tenho perguntado aos
entendidos que examinam a questão
desapaixonadamente, quais as vantagens
reais da Instrução 204, e ouvi de alguns,
Sr. Presidente, muito ligados à situação
anterior que as vantagens se refletiam no
movimento da exportação do ano passado.
Contesto formalmente êsse fato. Houve
aumento nas exportações brasileiras de
1961, mas isso só ocorrer, graças à
Instituição da SUMOC, baixada ao tempo do
seu Diretor Executivo, Dr. Marcos de Souza
Dantas, creio que de nº 192, que passou
para o mercado livre 33 produtos da nossa
exportação, deixando apenas de lado o café,
o algodão e o cacau.
E' sabido que quando uma decisão
dessas é tomada, seus efeitos não se
produzem instantaneamente, e sim
ocorrem meses depois. Tomada a
decisão de transferência dêsses produtos
para o mercado livre, certamente houve
aumento na plantação, nas lavouras, e
então, na safra seguinte, que foi a de
1961, o acréscimo teria de se verificar.
Ainda há poucos dias; lendo o resumo
de um boletim estatístico, tive ocasião de
verificar que a melhoria na nossa
exportação de 61 ocorreu em virtude de um
acréscimo de 19,9% no volume físico dos
produtos exportados, sendo de notar que
nada menos de 9 dêsses produtos tiveram
seus preços em ouro deteriorados em
1961. Apenas 5, – o algodão, o açúcar, o
manganês, o óleo de mamona e o petróleo
– foram vendidos a preços unitários mais
altos, e dentre êles se destaca o açúcar.
Mas aí está um ponto que merece
explicação. A nossa vantagem na
exportação de 61, também foi ocasionada
pela exportação do açúcar, isso não se
ligou à Instrução 204, mas ao fato de os
Estados Unidos não terem comprado
açúcar de Cuba e a cota americana ter sido
transferida para o Brasil. São fatos
diferentes, completamente estranhos à
Instrução 204; Muitos outros eu poderia
arrolar, inclusive o que ocorreu com o
cacau, que do segundo lugar em nossa
exportação caiu, para em 1961, para o
sexto lugar. Não podemos, assim, aceitar,
de modo algum, que a melhoria das
exportações de 61 tenha sido causada ou
terminada pela Instrução 204. Ao contrário,
provieram de uma outra Instrução, muito
anterior, da própria SUMOC, ilegível ao
tempo do Dr. Marcos de Souza Dantas,
que transferiu 33 produtos para o mercado
livre e também por causa do aumento da
quota do açúcar e outras causas que
acabei de enunciar.
Sr. Presidente, confesso que meu
discurso se tornar longo demais e isso só
foi possível graças à generosidade do
nobre Senador Paulo Fénder, eminente
colega e representante do Pará, que abriu
mão de sua inscrição para que eu
pudesse gozar de mais tempo.
Vou terminar minhas considerações. Eu
as formulei sem idéias preconcebidas quanto
a outros pessoas, as pessoas respeitáveis
do Diretor Executivo da SUMOC e do Diretor
da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil,
do qual tinha uma entrevista para ler e
comentar, mas não posso fazê-lo por falta de
tempo. Resguardo as pessoas dignas
dêsses administradores, mas não deixo de
me manifestar desencantado por tudo
quanto vêm fazendo.
As minhas considerações não
devem ter outra virtude, nem outro
mérito, senão o do registro de uma crise
dos nossos problemas econômicos,
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e feito por um curioso modesto, mas
que deseja, sinceramente, cooperar,
dentro das suas possibilidades, para
que o problema seja devidamente
examinado pelas autoridades do Poder
Executivo.
Espero que o Ministro Tancredo
Neves, e o Ministro Walter Moreira
Sales, que tão dignamente e com tanta
eficiência dirige o Ministério da Fazenda
e, acima de ambos, o Sr. Presidente
João Goulart, voltem as vistas para o
problema cambial no Brasil. Não
podemos continuar com os desajustes
que ora se verificam. A deterioração é
constante, o câmbio não inspira
confiança, e o câmbio é uma arma
política que o Brasil, como país em
pleno desenvolvimento, deve manobrar,
deve dirigir, como necessidade de
utilizar da bússola tem o comandante de
um navio, em busca de rumos certos
para atingir pôrto seguro e salvador.
(Muito bem; muito bem. – Palmas. – O
orador é cumprimentado).
Durante o discurso do Sr. Nogueira
da Gama, o Sr. Argemiro de Figueiredo
deixa a Presidência, assumindo-a,
sucessivamente, os Srs. Novaes Filho e
Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Sérgio Marinho,
nos têrmos do Art. 163 § 2º, do
Regimento Interno.
O SR. SÉRGIO MARINHO (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, o nobre Senador Afonso
Arinos, Chefe de nossa Delegação à
Conferência de Desarmamento, em
Genebra, emitiu, em nome do Govêrno
brasileiro, nota oficial, em que declara:
"O Brasil recebe, agora, com
decepção
a
notícia
da
primeira
exploração levada a efeito pelos Estados
Unidos em sua nova série de
experiências termonucleares".
Membros desta Casa, que possui
responsabilidades
constitucionais
inafastáveis, na condução da política
exterior, e atuando, com assiduidade na
nossa Comissão de Relações Exteriores,
não posso sopitar minha estranheza, ante
os têrmos do comunicado.
Tenho pelo ministro San Thiago
Dantas um alto aprêço. Poucos se
bateram tanto quanto eu, para que o
Senado lhe proporcionasse votação
excepcional, quando de sua indicação
para a chefia de nossa Missão
Permanente, junto à Organização das
Nações Unidas.
Tudo indica tenha sido êle o
inspirador da nota.
Porém, não é e êle que, neste
momento, me dirijo. Volto-me para o
primeiro
ministro,
que
constitucionalmente, é o responsável pela
orientação da política externa.
Então, Sua Excelência não se revela
compreensivo – apenas exprime sua
decepção – num passo em que se jogam,
não sòmente a segurança e as ideais
norte-americanos, mas se procura forjar a
instrumentalidade
necessária
ao
resguardo da sobrevivência do mundo
acidental.
Só os fatáticos da ideologia
soviética poderão admitir tenha o
govêrno
americano
retomado
o
caminho
das
experiências
termonucleares, com o propósito de
ameaçar ou agredir quem quer que
fôsse. Pôr êle enveredou, porque não
mais poderia manter-se numa posição,
que se tornava insustentável, ante
repetidas ameaças de agressão e
recursos suvessivas de entendimento,
por parte da União Soviética.
Aliás a respeito desta perigosa
controvérsia, a opinião pública mundial
já exarou seu juízo. As esperanças de
que a União Soviética abandone sua
política de infiltrações, de expansão,
de ameaças mostram-se tão débeis
como débeis se mostram as esperan-
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ças de que ela venha aceitar um plano de
desarmamento cuja execução possa ser
fiscalizada.
Nesta emergência, não tinham os
Estados Unidos outra alternativa senão a
de aparelhar-se para fazer face aos que
possa vir.
Decepcionante seria se êles se
comportassem
muniquianamente
recolhendo-se a uma passividade, que
não estaria longe de uma capitulação
antecipada.
Senhor presidente, todos sabemos
que o Brasil integra uma constelação de
Estados e a sua sobrevivência está
condicionada a sobrevivência desta
constelação.
Ante as ameaças crescentes, seria
de desejar que todo o hemisfério viesse a
constituir compacta unidade militar, não
porque tal fato pudesse robustecer,
substancialmente, o poderio norteamericano, mas porque exprimiria o
palpitar de uma consciência sensível aos
perigos a que estamos expostos.
Aliás, no que nos diz respeito,
acentuam-se cada dia, as vinculações
econômicas, financeiras e militares, com
os Estados Unidos, que representam o
bastão do mundo livre.
Não justifico a nota, Senhor
Presidente, nos têrmos em que foi
redigida.
Abstenho-me
de
pronunciar-me
sôbre a conveniência de um comunicado
oficial, suscitado pelo reinício dos testes
termonucleares.
Entendo, porém, que o govêrno
brasileiro deve render-se à evidência de
que, em face da situação internacional, os
Estados Unidos não teriam outra
alternativa senão retomar o caminho
daquelas experiências.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Sérgio
Marinho, o Sr. Gilberto Marinho deixa a
Presidência, assumindo-a o Sr. Novaes
Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa expediente, cuja leitura vai ser
procedida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 156, DE 1966
Sr. Presidente:
Requeiro o V. Ex.ª se digne de
solicitar do Sr. Presidente do Conselho de
Ministros as seguintes informações:
a) razões e fundamentos das
deliberações da COFAP a respeito das
liberações e majorações de preços dos
gêneros
de
primeira
necessidade,
inclusive no recente episódio do leite;
b) cópia autêntica de todos os atos
praticados, inclusive votos, impugnações,
restrições, pareceres, solicitações ou
reivindicações, etc., com referência ao
pedido consignado no item a dêste
requerimento;
c) indicação de estoques e
aquisições de gênueros de primeira
necessidade, por intermédio da COFAP e
outros órgãos do govêrno, a partir de
setembro de 1.961.
Sala das Sessões, 27 de abril de
1.962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa vários requerimentos, que vão ser
lidos.
São lidos es seguintes:
REQUERIMENTO Nº 157, DE 1962
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REQUERIMENTO Nº 158, DE 1962
Nos têrmos do art. 330, letra c, do
Regimento Interno, requeremos urgência
para o Projeto de Decreto Legislativo nº 4,
de 1962 (nº 65, de 1965, na Câmara), que
concede anistia a eleitores faltosos e
exime de multa aquêles que tenham
deixado de se alistar no prazo legal.
Sala das Sessões, 27 de abril de
1.962. – Afrânio Lages, no exercício da
liderança da UDN. – Jefferson de Aguiar.
– Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO Nº 159, DE 1962
Nos têrmos dos 171, nº I, letra a, e
212, alínea Z-2, do Regimento Interno,
requeiro passe à Comissão que se seguir
no despacho inicial da distribuição do
Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
1959, que reduz as taxas postais
incidentes sôbre livros e delas isenta os
livros didáticos cujo prazo na Comissão
de Educação e Cultura já se acha
esgotado.
Sala das Sessões, em 27 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar. – Gilberto
Marinho.
REQUERIMENTO Nº 160, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 171, nº I, e 212,
alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Decreto Legislativo nº 96, de 1953, que
aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos
e A. Martins Mendes & Cia. Ltda., para
construção de uma linha de dutos em
prosseguimento, para cabos telegráficos,
no refúgio central da Avenida Francisco
Bicalho até a Caixa nº 99, inclusive, cujo
prazo, na Comissão de Finanças já se
acha esgotado.
Sala das Sessões. – Jefferson de
Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 161, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 171, nº I, e 212,
alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Decreto Legislativo nº 40, de 1954, que
mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro ao têrmo de
contrato de compra e venda celebrado
entre o Serviço do Patrimônio da União e
Verônica Carlini e outros, para efetivação
da desapropriação de áreas com
benfeitorias, situadas na cidade de Rio
Negro, Estado do Rio, na Comissão de
Finanças.
Sala das Sessões. – Jefferson de
Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 162, DE 1962
Nos têrmos dos arts. 171, nº I, e 212,
alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro
inclusão em ordem do Dia do projeto de
Decreto Legislativo nº 110, de 1953, que
aprova o contrato celebrado em
17.4.1947, entre o Ministério da
Agricultura e Francisco Moreno da Silva e
sua mulher Maria do Carmo Oliveira, para
fins de irrigação agrícola na sua
propriedade denominada "Penha", situada
no Município de Iguatu. Estado do Ceará,
nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1.498,
de 9.8.39 e 3.782, de 30 de outubro de
1941 cujo prazo, na Comissão finanças já
se acha esgotado.
Sala das Sessões. – Jefferson de
Aguiar.

URGÊNCIA
REQUERIMENTO Nº 163, DE 1962
Nos têrmos do art. 330, letra c, do
Regimento Interno, requerermos urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 138,
de 1961, que concede aos radialistas
aposentadoria integral aos trinta anos de
serviço.
Fala das Sessões, 11 de abril de
1.962. – José Feliciano. – Jefferson de
Aguiar, Líder da Maioria em exercício

Nos têrmos dos arts. 171, nº I, letra
a, e 212, alínea z-2, do Regimento
Interno, requeiro passe á Comissão que
se seguir no despacho inicial da
distribuição do 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 de produção Agrícola e dá
outras providências cujo prazo na
Comissão de Economia já se acha
esgotado.
Sala das Sessões, em 27 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 164, DE 1962
Sr. presidente.
Nos têrmos do que dispõe o artigo 171,
I, g-1, do Regimento Interno (Resolução nº
76, de 1961), requeiro a V. Ex.ª a inclusão na
Ordem do Dia do projeto de lei da Câmara
número 333.52, que dispõe sôbre a
participação do trabalhador nos lucros da
emprêsa, para os fins regimentais.
Sala das Sessões, 27 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 165, DE 1962
Com fundamento no art. 171, I, letra
g-1, do Regimento Interno, requeiro a V.
Ex.ª a inclusão na Ordem do Dia do
projeto de lei da Câmara nº 24.58, que
regulamenta o exercício do direito de
greve, para os fins regimentais.
Sala das Sessões, 27 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar
REQUERIMENTO Nº 166, DE 1962
Nos têrmos do que dispõe o artigo 211,
III, letra n, do Regimento Interno, requeiro a
V. Ex.ª dispensa de interstício e de prévia
distribuição de avulsos para a imediata
inclusão na Ordem do Dia do projeto de
Resolução nº 5-59, que fixa a determina os
limites entre os Estados do Espírito Santo e
Minas Gerais, ao norte do Rio Doce, com
parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça (Resolução nº 76).
Sala das Sessões, 27 de abril de
1962. – Jefferson de Aguiar
O SR. PRESIDENTE: – Os
requerimentos lidos serão submetidos à
decisão do plenário ao final da ordem do
Dia.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do projeto de Lei da
Câmara, nº 164, de 1961 (nº 1.884, de
1960, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 143, do
Código de Processo Civil, tendo Parecer
sob nº 75, de 1962, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição.
Em discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está rejeitado.
É o seguinte o projeto rejeitado, que
vai ao arquivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 164, DE 1961
(Nº 1.884-B, DE 1960, NA CÂMARA
DE ORIGEM)
Acrescenta parágrafo ao artigo 143
do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 143 do
Código de Processo Civil, o seguinte
parágrafo:
"Parágrafo único. Nos processos
demandado de segurança ressalvados os
casos de competência originária será
competente para conhecer e julgar o
pedido o Juiz de Direito da localidade
onde tiver domicilio ou residência a
autoridade apontada como coatora".
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Passa-se à discussão e votação de
dois Requerimentos de Urgência, lidos na
Hora do Expediente.
Em discussão o Requerimento
número 157, de autoria do nobre Senador
José Feliciano. (Pausa).
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam
com a urgência solicitada queiram
permanecer
como
se
encontram.
(Pausa).
Está aprovado.
Em consequência o Projeto figurará
na Ordem do Dia da terceira sessão
ordinária que se seguir a esta.
Em discussão o Requerimento de nº
158, de autoria dos nobres Senadores
Afrânio Lages, Jefferson de Aguiar e
Gilberto Marinho.
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam
o
requerimento
queiram
permanecer sentados (Pausa).
Está aprovado.
Tratando-se de urgência comam, o
Projeto figurará na Ordem do Dia da
Terceira sessão ordinária que se seguir a
esta.
O SR. PRESIDENTE: – Discussão
do requerimento nº 159 que solicita
passe à Comissão que se seguir no
despacho inicial da distribuição, o
Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
1959, que reduz as taxas postais
incidentes sôbre livros e delas isenta
os livros didáticos.
O Requerimento é de autoria do
nobre Senador Jefferson de Aguiar.
Em discussão.
O SR. MEM DE SÁ: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador
Mem de Sá.
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): –
Sr. Presidente, desejo saber se o objetivo
do requerimento é à inclusão em Ordem
do Dia.
Peço perdão a V. Exa. mas não
percebi o alcance do requerimento.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
Requerimento está vazado nos seguintes
termos:
(Leitura do requerimento).
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador
Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES (pela
ordem): – Sr. Presidente, desejo
esclarecer que procurei, ontem, o nobre
Senador Padre Calazans, Relator do
projeto, e apuramos que o referido projeto
não lhe havia chegado às mãos.
Extraviou-se na mudança do Senado do
Rio de Janeiro para Brasília, de modo que
estava
providenciando
a
sua
reconstituição.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(pela ordem – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, em face da
alegação do nobre Senador Afrânio
Lages, solicito a V. Exa. que de ofício,
nos têrmos do art. 261, do Regi-
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mento Interno, determine a reconstituição
da proposição para que tenha tramitação,
de acôrdo cota o que foi requerido na
proposição que acaba de ser lida pela
Mesa.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa
providenciará no sentido do atendimento da
solicitação que acama de ser feita pelo
eminente Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. PAULO FENDER: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador Paulo
Fender.
O SR. PAULO FENDER (pela ordem):
– Sr.Presidente, desde que o Projeto vai ser
reconstituído, não há motivo para que deixe
de ser examinado pela primeira Comissão
que deveria fazê-lo.
Logo, parece-me que o nobre Senador
Jefferson de Aguiar deve retirar da pauta o
seu requerimento, no sentido de que passe à
Comissão seguinte, o exame do projeto.
(Muito bem).
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
pela ordem, o nobre Senador Jefferson de
Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (pela
ordem): – Sr. Presidente, em face do pedido
que formulei, com fundamento no art. 261, do
Regimento Interno, está prejudicado o
requerimento em que peço seja transferido à
Comissão seguinte a proposição que se
extraviou.
Em conseqüência, a Mesa, de ofício,
determinará
a
reconstituição,
encaminhando o Projeto à Comissão de
Educação e Cultura em virtude do extravio
a que se referiu o nobre Senador Afrânio
Lages.
Procede,
em
conseqüência,
a
restrição argüida pelo nobre Senador
Paulo Fender, que acolho esperando que
a Mesa determine, por seu turno, o
arquivamento
do
requerimento
que
formulei. (Muito bem).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
No
entendimento da Mesa, o Requerimento não
se acha prejudicado, por haver uma
solicitação paralela. Por êste motivo, indago
de V. Ex.ª se atende ao apêlo do nobre
Senador Paulo Fender, no sentido da sua
retirada.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, atendo ao apêlo do nobre
Senador Paulo Fender e solicito seja retirado
o
Requerimento
e
arquivado,
conseqüentemente.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa defere
a retirada do requerimento que acaba de ser
solicitado pelo nobre Senador Jefferson de
Aguiar.
Em discussão o Requerimento número
160, de autoria do nobre Senador Jefferson
de Aguiar.
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam com
o Requerimento queiram permanecer como
se encontram.
Está aprovado.
Discussão e votação do Requerimento
nº 161 de autoria do nobre Senador Jefferson
de Aguiar.
Em discussão o Requerimento.
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer como se encontram.
(Pausa).
Está aprovado.
Discussão
e
votação
do
Requerimento n° 162, de autoria do nobre
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Senador Jefferson de Aguiar,...
Em discussão o Requerimento.
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Requerimento queiram permanecer como se
encontram.
Está aprovado.
Discussão e votação do Requerimento
nº 163, de autoria do nobre Senador
Jefferson de Aguiar,...
Em discussão.
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (Pausa).
Está aprovado.
Discussão e votação do Requerimento nº
164, de autoria do nobre Senador Jefferson de
Aguiar, solicitando inclusão em Ordem do Dia,
do Projeto de Lei da Câmara nº 333,...
Em discussão o Requerimento
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer como se encontram.
(Pausa).
Está aprovado.
Discussão e votação do Requerimento
nº 165, de autoria do nobre Senador
Jefferson de Aguiar solicitando inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 24, de
1958.
O Projeto está presentemente na
Comissão de Legislação Social, já com o
prazo esgotado
Em discussão o Requerimento.
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Requerimento número 166.
Não havendo quem peça a palavra.
encerrarei a discussão.
Está encerrada.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
Está aprovado.
O Sr. Novaes Filho deixa a Presidência,
reassumindo-a o Senhor Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Há ainda
oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (le o
seguinte discurso): – Senhor Presidente,
desejo consignar nos Anais do Senado Federal
o texto integral do radiograma que me enviou o
Governador Carlos Lindenberg, do Estado do
Espírito Santo, na oportunidade da aprovação
pela Comissão de Constituição e Justiça do
Projeto de Resolução nº 5-59, de minha
autoria, relacionado com a pendência lindeira
com o Estado de Minas Gerais, nestes têrmos:
Senador Jefferson de Aguiar.
Senado Federal – Rio.
Recebi com especial satisfação o
telegrama do prezado amigo comunicando-me a
aprovação, pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, do parecer do Senador
Silvestre Péricles favorável ao projeto de sua
autoria, relativamente, à questão de limites.
Agradecendo ao eminente Senador e
prezado amigo a auspiciosa comunicação
renovo meus agradecimentos em nome do
Govêrno e do povo do nosso Estado pelo seu
esplêndido trabalho e por mais essa etapa
vencida; procurando pelos meios legais e
justos salva-guardar os lídimos direitos do Es-

pírito Santo, nossa soberania e nosso
patrimônio.
Com as nossas congratulações e votos
de felicidade, envio cordial abraço – Carlos
Lindenberg, Governador do Estado.
O jornal "A Gazeta", de 11 de abril,
que se edita em Vitória, publicou o texto
dêste radiograma e deu publicidade ao
telegrama congratulatório que, sôbre o
mesmo assunto, o Deputado José
Fernandes
Filho,
líder
político
incontestado de Gabriel Emílio (Mantena),
no território contestado, passou ao meu
prezado
amigo
Governador
Carlos
Lindenberg, ao qual S. Ex.ª respondeu
nestes têrmos:
"Acusando seu telegrama, agradeço e
retribuo as congratulações por motivo da
aprovação do parecer da Comissão de
Justiça do Senado, relativamente à questão
de limites. A atitude do prezado amigo
demonstra bem seu alto espírito de justiça e
compreensão".
Verifica-se que o projeto aqui referido se
afina com o interêsse geral e se compadece
com as mais relevantes aspirações em prol
da solução da questão lindeira, que afronta à
dignidade
nacional
e
fulmina
lamentàvelmente as veleidades de árbitro
que o nosso País exibe na política
internacional,
porque
não
n'a
tem
demonstrado na política interna, como no
caso em foco.
Cabe aqui referência especial à
situação calamitosa que evolui no
contestado, onde a polícia não tem
autoridade e as autoridades não têm
jurisdição,
constituindo-se,
por
isso
mesmo, em valhacouto de bandidos, que
matam, esbulham, roubam e espoliam, à
sombra do litígio e resguardados pela
vaidade
de
alguns
e
pela
irresponsabilidade de muitos.
A média de assassinatos, por mês, é
de cinqüenta pessoas. Um Prefeito, sete
Vereadores e a espôsa de um vereador
foram assassinados recentemente. O
regime é de impunidade. As fraudes
eleitorais são públicas, votando os
mesmos eleitores no Espírito Santo e em
Minas Gerais, em urnas adredemente
preparadas para êsse efeito. Nas eleições
para Presidente e Vice-Presidente da
República, os mesmos eleitores votaram
duas vêzes. Mantida a situação atual,
muitos deputados federais e senadores
são beneficiários dessa dualidade de
votação, fraudulenta e acintosa. A fraude
fiscal beneficia comerciantes e chefes
políticos, aos quais se outorga, por essa
via, imunidade que a Constituição e as
leis não prevêm. Essa espúria situação é
que se mantém pela proscrastinação das
decisões da lide, no Supremo Tribunal
Federal
e
no
Senado,
com
a
responsabilidade direta e pessoal de
todos aquêles que, conhecendo a situação
criminosa, não lhe querem dar deslinde ou
remancham a decisão final, de amparo a
desvalidos da autoridade e vitimas
próximas das tocaias, dos assaltos, dos
latrocínios, dos esbulhos possessórios e
das espoliações de tôda ordem. É a
mancha negra do território nacional, que
marca a face dos que não se preocupam
com a exação dos seus deveres, nem se
importam com o que possa acontecer em
futuro próximo, pôsto solidários direta ou
indiretamente, por ação ou omissão com
as tramas que ali se desenvolvem. Em
nome de milhares de brasileiros que ali
vivem é que tenho apelado ingentemente
para o Senado Federal com apoio em
texto
constitucional
expresso.
Aos
mineiros já apelei fraternalmente na
Assembléia Legislativa, em 22 de outubro
de 1953 com apoio geral dos eminentes e
ilustres representantes do glorioso povo
mineiro. Era Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, e
ali, onde pulsa o coração amigo dos
mineiros, defendi a união dos dois Es-
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tados e advoguei a confraternização do
mesmo povo, capixabas e mineiros,
brasileiros de uma mesma Nação. Vi,
observei e verifiquei que o povo mineiro
não tem reivindicações territoriais contra o
Estado
do
Espírito
Santo.
Todos
lamentam a manutenção do litígio e
profligam o que, por orgulho, vaidade ou
emulação se mantêm intransigentemente
contra a realidade e contra a Justiça.
Simples ato de nobreza resolveria a
pendência, sem vitoriosos ou vencidos na
confraternização dos dois Estados, os
quais têm os mesmos interêsses e os
mesmos alvos, porque integrados na
mesma
região
geo-econômica
e
interdependentes
nas
soluções
dos
problemas que os afligem. O litígio é uma
barreira para o entendimento entre os dois
Estados, e as populações dos dois
Estados são vítimas indefesas dessa
intransigência, do orgulho e da vaidade de
alguns, os quais poderiam ver nesta
proposição de Paracelso o roteiro das
suas atitudes:
"Quem nada pode fazer, nada
compreende. Quem nada compreende, nada
vale. Mas quem compreende, também ama,
observa, vê... Aquêle que imagina que todos
os frutos amadurecem ao mesmo tempo,
como as cerejas, nada sabe a respeito das
uvas".
Estendo a mão ao glorioso e digno
povo mineiro, na consagração dos nossos
interêsses mútuos. Peço àqueles que são
nossos
irmãos
que
nos
ajudem
nobremente, com as renúncias que a causa
da justiça lhes determina. Aos moços de
Minas Gerais envio mensagem fraternal,
pedindo-lhes apoio e solidariedade. Aos
profissionais liberais e aos trabalhadores,
que lutam pela justiça, pelo direito, pelo
desenvolvimento
econômico
e
pela
sobrevivência humana, solicito amparo e
proteção em favor da solução preconizada
no projeto em tramitação no Senado
Federal. A todo o povo mineiro envio apêlo
cordial, para que se ponha têrmo ao litígio e
sejam amparados os que são vítimas do
crime na região contestada, solucionandose a questão inglória. Ao Senhor
Governador e aos Senhores Deputados e
Senadores do Estado de Minas Gerais,
peço que ouçam o povo mineiro, tão
grandioso nas suas decisões e tão nobre
nas suas atitudes, acolhendo a proposição
que nada inova, mas perfilha solução
adotada pelo órgão competente, em 1945,
em obediência ao preceito da Constituição
Federal de 1937, cujas implicações foram
adotadas e cumpridas unilateralmente pelo
Estado do Espírito Santo.
Ao grande Estado, a nobreza maior:
ao pequeno Estado, o apêlo fraternal e
cordial, pela concórdia, pela paz, pelo
direito, pela justiça, em nome da soberania
nacional e da federação brasileira, (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente
desejo consignar, nos Anais do Senado,
uma página de louvor e de lavor,
produzida pelo Deputado Barbosa Lima
Sobrinho na Academia Brasileira de
Letras, da qual é membro imortal, a
respeito do livro de um dos nossos
colegas desta Casa, livro que, aliás,
tive oportunidade de comentar nesta
tribuna.
Todos sabemos que me refiro ao livro
"Algo de minha vida", de autoria do nobre
Senador Fernandes Távora, e que as
palavras que articulou o grande e ilustre
soladício na cultura brasileira, o Sr.
Barbosa Lima Sobrinho, se referem a um
membro do Senado da República. Não
ilegível possível que qualquer dos seus
companheiros perdesse a oportunidade de
lê-las neste Plenário e de levá-las à
inscrição necessária aos Anais da Ca-
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sa. Peço perdão, portanto, aos meus
colegas de, adiantado da hora da sessão,
ainda importuná-los com a minha vez,
estando a priori, todavia, redimido porque
o que passarei a ler representa não só
uma homenagem ao Senado da
República como um dos documentos
mais lùcidamente escritos dos que se
possa ter o prazer de ler em língua
portuguêsa.
Diz Barbosa Lima Sobrinho numa
comunicação lida da Academia Brasileira
de Letras na sessão de 12 de abril de
1962. a respeito do livro "Algo de Minha
Vida", do Senador Fernandes Távora.
"Manuel do Nascimento Fernandes
Távora, oferece à biblioteca da Academia
Brasileira de Letras o Livro "Algo de
Minha Vida", que acaba de publicar aos
85 anos de idade.
Quando se menciona a idade de
alguém, é que há um reconhecimento
implícito de juventude ou de discordância
entre o calendário e a pessoa referida. E' o
que mais uma vez se verifica no caso
presente. Não poucas vezes vi passar,
defronte desta. Academia, em caminho
para o Senado Federal, o senhor
Fernandes Távora, sem chapéu, os
cabelos muitos alvos, o rosto muito corado
e, sobretudo com um passo firme, têso,
passo de viandante sertanejo acostumado
às caminhadas longas. Assim também no
livro: é um espírito jovem o que o elaborou,
com um riso meio escondido a sublinhar
lutas passadas, que hoje ressurgem sob a
luz de uma perspectiva, que elimina
arestas e como que vai desgastando a
violência dos vocábulos ou a intransigência
das atitudes.
O pensamento que levou Fernandes
Távora a reunir memórias de sua vida foi
menos o falar de si mesmo, que o de
recordar os amigos e os companheiros de
lutas passadas. O autor cita uma frase de
Antônio A. Hernandez: "Quien sueña si
luchar, no llege. Quien lucha sin soñar, no
vive". Não terá sido êsse o lema da
existência de Fernandes Távora, que
nunca soube deixar nem de lutar nem de
sonhar? A luta que travou, e de que ainda
não se afastou, durante mais de meio
século, teve sempre a inspiração dos
ideais a que se votou. "Dentre meus
pecados, escreve êle, não se conta a
ambição". Curtido nos sofrimentos do
sertão, o sertanejo traz consigo a
impressão idelével da inanidade dos bens
materiais. A sobriedade, a singeleza, a
renúncia, são os deuses lares do sertão.
A alpercata rústica não será mais
confortável que o calçado de alto prêço?
Lição melancólica daquêles facheiros
desesperados, que recordam a sêca que
passou, a sêca que há de vir...
Homem forte, enraizado nas suas
convicções, sincero e leal, Fernandes Távora
dá tudo de si mesmo nas lutas em que se
empenha. Mas o momento atual é de
reflexão e de saudade. E' sobretudo de
compreensão, quando amigos e inimigos de
refregas passadas vontam à sua memória,
quase ao mesmo plano, ninhados pela
saudade do tempo que passou. Não há
amarguras nessas páginas. Há sim, um
sorriso de quem comenta excessos de um e
outro lado, cousas da mocidade, cousas do
tempo, cousas do próprio temperamento
daqueles homens bravios que aguçaram,
diante das sêcas, o seu espírito de luta. E
nessa confissão, revista aos 85 anos, ou
reflexo de uma vida longa de trabalho e de
porfias,
Fernandes
Távora
pode
compreender que uns e outros pelejaram
pelas mesmas causas e obedeceram aos
mesmos ideais, no amor à terra natal e no
sonho obstinado de uma pátria maior, onde
tantos sofrimentos puderam ficar arquivados
entre as impressões de uma era
definitivamente transporta.
Porque sabe que não se chegou
ainda a essa conquista, Fernandes
Távora não oculta a melancolia com que
considera os dias presentes. Mas a
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sua mensagem não é de desesperança.
Ele sabe que lutou como devia e que os
seus pensamentos foram sempre altos;
êle sabe que outros continuarão essa
luta necessária. Seu livro não é apenas
o livro de um político ou de um homem
que lutou; é também a expansão do
escritor, em que os períodos saem
claros e harmoniosos, a linguagem
enxuta, a inspiração cheia de nobreza.
As reminiscências do Crato antigo
mereciam, de certo, um livro de
memórias. A interpretação do fenômeno
do Padre Cícero revela o sociólogo, que
conhece muito bem a gente do seu
sertão.
Embola Fernandes Távora dedique
o livro aos companheiros de sua luta
pela democracia, sente-se que êIe
continua a confiar nos que virão depois
dêle, para as mesmas trincheiras, qual
se tornam cada dia mais poderosos, não
apenas com o entusiasmo dos que
remanescem, como também com os
exemplos dos que se vão. Poder-se-ia
aqui recordar a frase com que
Fernandes Távora se refere ao
destemido
Demócrito
Rocha:
–
"Trabalha, crê e espera, parque a morte,
a mais que a vida, colabora nos
mistérios do destino humano". E a
verdade é que a Vida e a Morte lutam
lado a lado, em prol das causas que não
devem e não podem ser perdidas".
Aqui fica o registro destas bonitas
palavras que representam o pensamento
de Fernandes Távora, dentro do Senado
da República, onde luta pelos mesmos
ideais que o seu livro registra, onde S.
Exa. é um Senador de pensamentos
alevantados pelas boas causas da
Pátria.
Registre-se o fato porque se estará
fazendo História. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGE (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Senhores Senadores, o
Plano
Nacional
de
Colonização
elaborado pelo antigo Conselho de
Imigração e Colonização e aprovado
pelo então Presidente da República,
Getúlio Vargas, em despacho de 9 de
abril
de
1953,
incluía
projetos
específicos para a instalação de núcleos
coloniais
de
duas
modalidades:
"colonização interior" e colonização
cinturão verde". Segundo tal Plano no
Paraná e um nas Aalagoas além de dois
projetos de "cinturão verde", um nas
imediações do Distrito Federal e outro
no Estado de São Paulo. Incluia ainda o
referido Plano um anteprojeto para a
imigração colonizadora de 2.000 famílias
européias destinadas ao Rio Grande do
Sul. Mais tarde, o mesmo Plano ficou
praticamente reduzido a duas colônias –
a de Santo Antônio no Rio de Janeiro e
a de Pindorama nas Alagoas. Incumbiu
o Conselho Nacional de Imigração e
Colonização a uma entidade privada –
Companhia Progresso Rural – de entrar
em entendimentos com o Ministério da
Agricultura e com a SUMOC – para as
medidas necessárias à execução do
empreendimento.
A
Companhia
Progresso
Rural,
tendo
recebido
vultuosos cursos da SUMOC por conta
do fundo dos ágios, deu inicio à
instalação das colônias, sendo que a
Santo Antônio do tipo "cinturaão verde"
e a Pindorama do tipo chamado
"interior". Alguns anos depois, aquela
emprêsa particular teve sua prestação
de contas impugnada pela SUMOC,
estabelecendo-se, então, um litígio
judicial entre a Companhia Progresso
Rural e a SUMOC com graves prejuízos
para o êxito da colonização que estava
sendo executada e na qual a União já
empregara recursos de vulto.
Em 1956 o Encontro dos Bispos, do
Nordeste, em Campina Grande, entre

outras medidas de interêsse econômico e
social, recomendou a instalação de 200
famílias na Colônia Pindorama, em
Alagoas, recomendação esta adotada
pelo Govêrno da República através do
Decreto nº 30.291.
Verificado o litígio entre a
Companhia Progresso Rural e a
SUMOC,
o
futuro
da
Colônia
Pindorama
não
se
apresentava
promissor. Gestões realizadas pela
Diocese de Penedo, porém, afastaram,
em parte, as dificuldades da Colônia
organizado-se uma Cooperativa dos
colonos ali existentes a qual obteve o
afastamento da Companhia Progresso
Rural através da transferência de bens
e interêsses existentes em Pindorama.
Graças a essa iniciativa e contando a
Colônia com o espírito batalhador e
incansável do técnico René Bertholet
pôde pouco a pouco, ira aumentando a
produção agrícola e desenvolver
culturas de rentabilidade mais segura.
A propósito, vale lembrar, que
sòmente, de maracujá colhido, faturou
a Cooperativa, no último ano, cêrca da
Cr$ 30.000.000,00. Outras culturas de
grande valor econômico estão sendo
ali experimentadas. E hoje, ninguém
tem dúvidas quanto ao êxito do
empreendimento que, em boa hora, o
saudoso Presidente Vargas plantou na
região do Baixo São Francisco.
A Colônia Pindorama, que está
prestes a receber o suprimento da
energia da CHESF, tem uma área total de
15 mil hectares, com topografia variada,
boas reservas florestais, clima suave
solos menos ácidos que os do sul. Cada
lote tem, em média, 25 hectares. A
exploração agrícola, como ficou dito, é
feita através de cultura rentáveis, além
das de subsistência e coquicultura. O
colono recebe seu lote com casa,
materiais para construção, estábulo e
chiqueiros, além de terrenos preparados
ou plantados. A Colônia será, quando
completa, distribuída em cinco aldeias,
cada uma possuindo sistema de
distribuição de água para uso comum.
Além das aldeias existe um centro
urbano, com localização de instalações
gerais e industriais fabricação de tijolo e
telha, engenho de serra, loja de
máquinas, rêde elétrica, casa de
trabalhadores e empregados casas
comerciais escolas, igreja, cemitério etc.
Além da área que atualmente possui,
Pindorama pode expandir-se, pois bem
próximo fica o vale de Marituba a desafiar
o empreendimento de uma ação
colonizadora.
Ora, Senhor Presidente, quando
tanto se fala da modificação da estrutura
agrária brasileira e do grave problema da
terra,
principalmente
no
Nordeste,
impêços burocráticos vem dificultando
que a Colônia Pindorama, nas Alagoas,
possa localizar mais 500 famílias em suas
terras e dar as mesmas melhores
condições de vida, sem ressaltar a
elevação do nível econômico de região
tão rica do Brasil mas tão abandonada. E
que, visando por têrmo ao litígio entre a
Companhia Progresso Rural e a SUMOC,
a Cooperativa de Pindorama resolveu
propor à SUMOC assumir o pagamento
das quantias gastas pela Companhia
Progresso Rural e glosadas pela SUMOC.
A iniciativa da Cooperativa encontrou boa
acolhida da parte da SUDENE e o
assunto está a depender de um parecer
do eminente Consultor Geral da
República – Dr. Antônio Balbino – a ser
apreciado pelo Presidente do Conselho
de Ministros. Não desejo censurar o
ilustre Consultor Geral da República pela
demora na apresentação do seu parecer,
pois bem sei a enorme carga de trabalho
que pesa sôbre os seus ombros. Apenas
quero dirigir-lhe um caloroso apêlo no
sentido de assegurar propriedade ao
processo relativo à Colônia Pindora-
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ma, vez que um financiamento obtido por
esta na Suíça corre o risco de malograr
se, com urgência, o Presidente do
Conselho de Ministros não resolver, em
definitivo, a matéria constante do mesmo.
Deixo aqui, portanto, a minha confiança e
a esperança de que o apêlo que ora
formulo encontrará o acolhimento de sua
Excelência.
Ao tratar de assunto de alta significação
para a vida econômica das Alagoas Senhor
Presidente, não me é possível deixar esta
tribuna sem referir-me a um apêlo feito na
Câmara de Deputados, pelo nobre Deputado
Abraão Moura (PSP-Alagoas) ao Ministro da
Justiça, no sentido de providências daquele
Ministério visando encerrar a onda de crimes
impunes no Estado que tenho a honra de
representar nesta Casa. A ocorrência de um
homicídio, sem a mais leve vinculação
política, numa pequena localidade do interior
alagoano, fato que não é inédito em qualquer
unidade
da
nossa
Federação,
lamentàvelmente é invocado numa das
Casas do Congresso Nacional como medida
de prevenção contra um govêrno que, desde
sua investidura, vem primando por assegurar
ao Estado um clima de paz e segurança. Ao
Ministro da Justiça afirma-se que, no Estado,
existe uma onda de crimes impunes quando,
na realidade um só dos delitos ocorridas não
deixou de ser motivo de instauração do
imprescindível inquérito policial e sujeição de
seus autores à Justiça Pública.
E' preciso Senhor Presidente, que
aquêles que fazem oposição ao
Governador Luís Cavalcanti mudem os
seus métodos e parem com o deserviço
que vem prestando às Alagoas com a
impressão que deixam de que terra tão
acolhedora continua a ser um cenário de
crimes e o seu povo tão bom e digno uma
horda de sicários. Que a tribuna do
Congresso sirva, sim, para reclamar
providências
do
Govêrno
Federal
destinadas ao soerguimento de sua
economia e ao bem estar do povo
alagoano.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
oradores inscritos.
A Presidência comunica à Casa que
esteve em visita ao Senado da República
o Sr. Ministro das Relações Exteriores da
República da Bolívia, Doutor José
Fellman Velarde.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO DE 30 DE ABRIL 1962
SEGUNDA-FEIRA
Discussão única do Projeto de
Resolução, nº 5, de 1969 (de autoria do
Sr. Senador Jefferson de Aguiar), que fixa
e determina os limites entre os Estados
do Espírito Santo e Minas Gerais, ao
Norte do Rio Doce, tendo:
PARECERES
– da Comissão de Constituirão e
Justiça
1º (nº 508, de 1961) – apresentando
o Requerimento nº 350, de 1961.
(aprovação em 14 de setembro de 1961),
em que se pede a criação de uma
Comissão Especial para examinar a
exatidão dos documentos que instruem o
projeto;
2º (nº 72, de 1962) – favorável (com
voto em separado dos Senhores
Senadores Milton Campos e Jefferson de
Aguiar).
– da Comissão Especial (nº 71, de
1962) pela), pela exatidão e comprovação
dos documentos.
O SR. PRESIDENTE: – Está
encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e
56 minutos.

16ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 3 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. RUI PALMEIRA, GILBERTO MARINHO E MOURÃO VIEIRA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Ruy Carneiro – Rui Palmeira – Afrânio
Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Del Caro – Jefferson de Aguiar – Gilberto
Marinho – Venâncio Igrejas – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – Lopes da Costa – Nelson Maculan –
Saulo Ramos – Guido Mondin.
A SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 19 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Serão lidas as atas da sessão e reunião anteriores.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura das atas da sessão e reunião anteriores, que são sem debates
aprovadas.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
Nº 242/M-56, de 15 de março, da Federação do Comércio do Estado de São Paulo – Encaminha
observações sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 190, de 1961, que estabelece normas para a validade de
pedido de demissão ou recibo de quitação contratual, firmado por empregado.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está finda a leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas, por cessão do nobre Senador Mourão Vieira.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, inicialmente agradeço ao nobre
Senador Mourão Vieira, representante do Amazonas, a gentileza de me haver cedido a sua vez. Espero,
quando necessário, retribuir-lhe a gentileza. Muito obrigado.
O Estado da Guanabara sofre intervenção federal!
A União decretou a intervenção na Companhia Telefônica Brasileira, já sob intervenção do Estado, há
meses, e de modo inconstitucional, abusivo e violento, toldou as relações jurídicas contratuais existentes
entre o referido Estado e a mencionada empresa concessionária de serviço público, agora dirigida por um
General-Interventor.

–4–
Está ferida de morte a Federação!
O Senado Federal é o órgão que na sistemática constitucional da República dos Estados Unidos do
Brasil não apenas representa o regime federativo e vela pelo seu equilíbrio, como deve, acima de tudo,
defender a Federação.
Como mandatário da Guanabara apresento nesta Casa a denúncia formal de que a autonomia do
meu Estado se acha violentada por decreto inconstitucional e abusivo do Poder Federal.
Os fatos já são do conhecimento público!
Ë da história e até do anedotário carioca a luta da cidade do Rio de Janeiro pelo direito de ter
telefone.
Não cabe aqui recordar esse passado de lutas entre o povo carioca e a Companhia Telefônica
Brasileira!
Urge que se conte o capítulo mais recente do grande drama!
E quem está no cenário prestigioso desta Casa a versar o assunto é o mesmo Senador que em mais
de um pronunciamento tem defendido a livre iniciativa contra um estatismo absorvente e combatido o falso
nacionalismo jacobino alimentado de perniciosa xenofobia; que tem defendido o capital estrangeiro
reprodutivo das riquezas nacionais e do progresso de nosso jovem País; que tem combatido energicamente
as manobras do comunismo e defendido a integração do Brasil no seio das nações democráticas ocidentais.
A Democracia se alimenta da Verdade! Ela se engrandece pelo debate franco e livre! A Democracia
vive da Coragem!
No ano passado, logo ao assumir o Governo, o Sr. Carlos Lacerda tomou uma medida para apurar o
que havia de real nas alegações da Companhia Telefônica Brasileira de que não cumpria o contrato e não
punha telefones porque os Governadores não permitiam que ela elevasse as tarifas. Na realidade se sabia
que o Grupo Light pretendia impor aos governos que estes obrigassem os usuários a pagar,
compulsoriamente, o custo da instalação do telefone, para depois pagar uma assinatura mensal,
incorporando o investimento ao patrimônio dos atuais acionistas estrangeiros, que constituem a quase
totalidade do quadro de acionistas da Companhia Telefônica Brasileira, que só tem como acionistas
brasileiros os seus diretores para efeito de simular o cumprimento da lei brasileira. E também que a
COBAST, escritório de controle do Grupo Light no Brasil, simulava empréstimo às suas subsidiárias para
efeito de transferência de dinheiro.
A COBAST toma a 4% o dinheiro nos Estados Unidos e o empresta a seus subsidiários no Brasil a
8%, o que motivou um inquérito na SUMOC, que até hoje não teve andamento.
Tentou o Governador logo nos primeiros dias de governo, em 9 de dezembro de 1960, medida que
permitisse a efetiva fiscalização da concessionária. A Companhia Telefônica obteve uma liminar em
mandado de segurança, mas a 12 de dezembro foi determinada a intervenção, por decreto que ainda está
em vigor. Tal intervenção tinha por objetivo permitir um levantamento real da situação na Companhia, para
efeito de proporcionar ao Estado condições para um perfeito, honesto e completo trabalho de revisão e
atualização nos serviços. A paz de menos de 300 mil aparelhos instalados havia uma fila de mais de 200 mil
pessoas à espera do privilégio de ter telefone, milhares dessas esperando há 10, 12, 15 e até 17 anos.
Foram nomeados para essa Comissão cidadãos de maior integridade que, no seu relatório, concluiram por
um projeto de lei, um projeto técnico e um projeto financeiro.
Em resumo, a tese do Estado veio a ser, com esse projeto, a de que se deveria criar nova
Companhia, a COTEG considerando inadimplente a atual concessionária. Essa nova organização poderia
admitir como acionistas minoritários, com ações preferenciais, os atuais acionistas da CTB (Grupo Light)
cujos direitos seriam garantidos por dividendos assegurados no mínimo de 12% e também contra a
desvalorização da moeda.
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Concluído o anteprojeto, o Governador da Guanabara convocou o Presidente da Companhia e lhe
ofereceu como solução: a venda das ações da Companhia à comunidade carioca pagáveis em debêntures
por um valor a ser arbitrado pela Justiça.
A razão pela qual se entendia que o Estado teria que entrar na operação era a seguinte:
1º) num serviço público, o Estado é que tem obrigação de prestá-lo à população. Pode concedê-lo a
terceiros para que o prestem, mas de nenhum modo fica eximido do dever de zelar por essa prestação, e de
substituir, ou de suprimir o concessionário faltoso;
2º) tratando-se de uma companhia, cujos acionistas, em sua maioria, o seriam compulsoriamente,
movidos principalmente, senão unicamente, pela necessidade de ter telefones e não pela atração do lucro,
uma vez que uma tarifa de serviço público não pode proporcionar lucro igual ao de um bom negócio de
iniciativa particular, seria necessária a presença do Estado, para impedir que as ações compulsoriamente
tomadas, voltassem ao controle dos acionistas da atual concessionária.
3º) O Presidente da Companhia pediu prazo para consultar os acionistas, o que lhe foi concedido, no
empenho de se conduzir a questão de modo a não ser ferido o crédito do Brasil, nem violentar regras de
direito, embora inadimplente à concessionária.
Cerca de 48 horas antes da terminação do prazo pedido pelo Presidente da Companhia, foi o
Governador do Estado surpreendido coma leitura, nos jornais, de memoranda do então Presidente Jânio
Quadros, mandando constituir uma Comissão Nacional para estudar solução do problema dos telefones.
Como o Presidente da Companhia alegara a conveniência de tentar uma solução global para as mais de
160 concessões que possui no Brasil, embora advertido de que não poderia fazê-lo de modo a impedir a
solução que já estava pronta para o Estado da Guanabara, tomou-se evidente, ao Governador, que se
tratava de manobra envolvendo, de boa-fé, o próprio Presidente da República. Logo a seguir, no dia do
enterro do Governador Roberto Silveira, do Estado do Rio, na lancha em que juntos seguiram para Niterói, o
Governador do Estado pediu licença ao Presidente para perguntar quem lhe havia inspirado aquele
memorando. O Presidente respondeu que fora sugestão do próprio Presidente da Companhia Telefônica.
Tinha em vista o Presidente da República a conveniência evidente de um plano nacional de
comunicações. E ninguém nega quem o Governo Federal possa tratar da matéria em termos globais. Mas
só pode fazê-lo de comum acordo com os Estados. Em especial quando há contratos de concessão em
plena validade. Mas não fora, é claro, o Presidente informado de que a manobra em que se envolvia essa
conveniência como isca, ora na realidade para tocar no problema das concessões, envolvendo aspecto
patrimonial das empresas, e não apenas a solução técnica dos serviços. Ora, concessão é matéria de
competência dos Estados e dos Municípios. Deslocar a questão para a órbita federal fora um subterfúgio da
concessionária faltosa. Informado pelo Governador, o Presidente pediu um prazo de espera, para que não
parecesse um ato de hostilidade ao capital estrangeiro e para que pudessem agir de comum acordo.
Passaram-se cerca de 40 dias, durante os quais, preso ao seu compromisso, o Governador do
Estado aguardou.
Finalmente, em maio, recebeu o Governador do Estado, da Companhia Telefônica, uma carta, na
qual, sabedora da próxima remessa de mensagem à Assembléia Legislativa, propunha uma solução por via
administrativa que seria perfeitamente factível desde que pudesse entrar em entendimento a respeito.
Percebendo nova manobra e no desejo de atribuir ao Poder Legislativo a sua parte na decisão da
matéria, nos primeiros dias de junho, foi enviada à Assembléia mensagem, acompanhando o projeto de lei
no qual figura como parte inseparável, o projeto técnico de expansão e revisão dos serviços e o financeiro,

–6–
inclusive com o cronograma pelo qual se verifica que em 72 meses, o Governo do Estado poderia colocar
os 200 mil telefones em falta, e garantir o crescimento vegetativo da demanda, sem precisar recorrer a
nenhuma fonte financiadora, senão o próprio usuário, transformado em assinante e às empresas fabricantes
de equipamentos interessados em colocar os seus produtos.
Seguiu-se um longo período, no qual o assunto deixou de ser resolvido.
Em convocação extraordinária, em fevereiro deste ano, da Assembléia Legislativa, não foi ainda
possível obter a necessária lei; e por isso, a primeira de março último, o Governador convocou ao Palácio
Guanabara o Presidente da Companhia Telefônica. Reportando-se às suas próprias ofertas, expos-lhe uma
solução por via administrativa, que se resume nos seguintes pontos:
1º) pagamento em debêntures, em prazo dilatado, aos atuais acionistas, do valor exato do patrimônio,
conforme apuração dos peritos do Estado e da Companhia, segundo os balanços da empresa; e em caso
de discordância para desempate, por perito designado pelo Juiz;
2º) garantia de um dividendo de 12%a para essas debêntures, também protegido contra a
desvalorização da moeda.
O governador deu, para resposta da companhia, um prazo até 20 de março. O presidente da
concessionária alegou:
1º) que há empréstimos ao grupo Light garantidos pelo patrimônio da Companhia Telefônica na
Guanabara. À essa observação, o governador atendeu, dizendo que manteria a garantia existente. Isto
embora considere que esses empréstimos são, afinal, uma espécie de simulação, através da holding do
grupo Light no Brasil, a COBAST, que recebe o dinheiro a 4% e o empresta, no Brasil, às suas próprias
companhias, a 8% e remete lucros a título de juros e amortização de pretensos empréstimos;
2º) que o valor do patrimônio não era o que está nos livros, pois o dólar está a 318 cruzeiros; ao que
observou o governador que pagaria a diferença de todos os dólares efetivamente aplicados na companhia a
318 cruzeiros, isto é, nenhum dólar; o que não se poderia concordar era que um patrimônio formado com
dólares favorecidos e depois, com taxas de 18, 20, 70 e 100 cruzeiros, fosse resgatado a dólares de 318
cruzeiros;
3º) alegou o Presidente da Companhia, por último, que estava tramitando no Senado projeto que
poderia deslocar da área do Estado para a federal o problema dos telefones;
Insistiu no prazo até o dia 20. E no inicio imediato dos entendimentos entre técnicos do Estado e os
da companhia, para uma tentativa de acordo sobre o valor do patrimônio, com base nos lançamentos dos
próprios livros da empresa.
Depois de informar o seu substituto interino, o Presidente da Assembléia, Deputado Lopo Coelho, o
governador seguiu para os Estados Unidos, onde em várias oportunidades defendeu o Brasil contra uma
campanha desfiguradora da posição verdadeiramente nacional em face das concessionárias de serviços
públicos. Ali reiteradamente declarou o governador do Estado: "não acreditamos nas virtudes da
expropriação, mas também não acreditamos nas vantagens da estagnação". Insistiu sempre em que o
procedimento da companhia, e suas influências não eram de molde a tranqüilizar os brasileiros. E, louvado
na luta empreendida pelo Presidente Roosevelt contra os abusos de empresas monopolistas, sustentou
que, precisamente por não. querer a vitória da demagogia e do comunismo, era preciso não confundir esses
grupos de exploradores de concessões desrespeitadas, com a livre iniciativa e o respeito à função
progressista da propriedade e do capital.
Em audiência com o presidente dos Estados Unidos, na qual foi acompanhado pelo embaixador do
Brasil, o governador salientou ao Presidente Kennedy que não precisaria ser aplicado um só dólar dos
recursos economicamente reprodutivos ou socialmente urgentíssimos da Aliança para o Progresso, na
solução do problema de telefones.
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Naquele instante o embaixador do Brasil procurou estabelecer uma distinção entre o que ele chamou
o grupo canadense da Light e o grupo americano da IT&T e informou que se tratava de fixar, como regra
que os acionistas estrangeiros ao venderem as suas ações, se comprometeriam a aplicar o dinheiro em
outros negócios no Brasil. O que parece extremamente grave; pois num mercado sequioso de
financiamento como é o da produção brasileira, cujo maior problema é o crédito, pode-se bem avaliar o que
será a desnacionalização da indústria nacional, entregando-a à mercê dessa massa de dólares que,
convertida em cruzeiros de inflação, tomarão o controle de grande parte das indústrias brasileiras. Foi sob o
impacto dessas informações, de todo desconhecidas no Brasil, feitas entre a Light e o Governo Federal, à
revelia do poder concedente, que é – pela Constituição – o dos Estados e municípios, que o governador
recebeu do seu ilustre substituto, pelo telefone, quando ainda se encontrava em Nova Iorque, á informação
de que realmente se processava no Brasil, negociação entre o Governo Federal e o grupo Light para o
resgate das ações. Realmente, como primeiro passo ostensivo dessa operação, o Governo Federal baixou
decreto no dia 2 de março, (isto é, 24 horas depois de haver o presidente da telefônica recebido um prazo
do Governo da Guanabara), autorizando o BNDE a comprar as ações da companhia telefônica. Com a sua
costumeira correção e espírito público o Deputado Lopo Coelho entendeu-se com o Senador Antônio
Balbino, Consultor-Geral da República, e obteve deste o compromisso de não consumar qualquer operação
antes da volta do governador do Estado. Por sua vez este pediu ao Deputado Lopo Coelho, por intermédio
do chefe do gabinete, fizesse saber à concessionária que, se insistisse em desrespeito aos seus
compromissos, seria desapropriada, como única e derradeira forma de garantir, já não apenas o interesse
da população da Guanabara, mas o. expressa interesse nacional.
De volta ao Rio, o governador recebeu o relato que lhe fez o Deputado Lopo Coelho, coincidindo, no
essencial, com o que havia apurado nos Estados Unidos. E mais: o BNDE recebera um processo pelo qual
pretendia o Governo Federal que o banco comprasse as ações da companhia telefônica por 165 milhões de
dólares, que ao câmbio atual daria aproximadamente 55 bilhões de cruzeiros, o que não foi feito porque o
Conselho do banco não apoiou a proposta.
Ora, os cálculos mais otimistas da própria concessionária atribuem ao seu patrimônio, na Guanabara,
um valor de 15 bilhões de cruzeiros; e segundo ela própria reconhece, pelos seus lançamentos, o seu
patrimônio na área da Guanabara corresponde a 46% do valor total dos seus bens nos 4 Estados brasileiros
em que opera. Logo, 15 bilhões nunca foram 46% de 50 bilhões. Assim nem mesmo tomando as próprias
avaliações da concessionária, poderia o BNDE realizar a operação desejada.
A despeito do compromisso existente como governador em exercício. Deputado Lopo Coelho, o
Governo Federal baixa novo decreto.
O decreto de 28 de março publicado, como o anterior, sem qualquer notificação aos Governos
Estaduais, praticamente elimina o poder concedente. Não se entende que o Estado só possa conceder e
não interromper a concessão. Como se a decisão das relações jurídicas entre concedente e concessionário
de serviço telefônico não coubesse à Justiça e sim ao primeiro-ministro. Como se as disposições
constitucionais que regem a matéria pudessem ser deslocadas ou suprimidas por decreto do gabinete e
não, e só, por lei constitucional do Congresso.
Por isto mesmo, ante a iminência do fato consumado, o governador do Estado convocou – no mesmo
dia do regresso ao seu gabinete – o presidente da companhia telefônica que compareceu com dois dos
seus colegas; e ali, na presença do procurador-geral e de outros procuradores do Estado, do líder da
maioria na Assembléia, e de outras autoridades, convidou o presidente da companhia a manifestar, em
definitivo, naquela data que era a do vencimento do prazo pedido pela própria concessionária; se
concordava em receber em debêntures o valor que fosse fixado pela Justiça.
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O Presidente da Companhia declarou que não podia dar a sua concordância por dois motivos:
primeiro, por não saber ainda qual o valor que seria atribuído às ações; segundo, porque já se processavam
na área federal entendimentos que deslocavam do Estado para a União a própria matéria. Quanto ao
primeiro ponto foi-lhe observado pelas autoridades do Estado que não se tratava de concordar com um
valor arbitrário, mas sim com um valor arbitrado pela Justiça brasileira. Não era uma violência aquela
proposta. Era o penúltimo recurso legal disponível. O último, também legal, seria o de requerer à Justiça a
imissão de posse.
Para assegurar desde logo o controle técnico e operacional sobre a companhia indispensável para
que o Estado pudesse abrir o capital à subscrição pública, contando para isso com o interesse dos usuários
e dos candidatos a assinantes de telefone.
Aludiu o presidente da concessionária ao perigo de perder o Estado o empréstimo que acaba de
realizar no BID para atender ao problema de águas e esgotos no Rio de Janeiro, já aprovado pelo Senado.
Aludia ao descrédito do Estado, o que motivou a resposta de que o crédito do Governo do Estado da
Guanabara, no País e no exterior, não dependia dos interesses de um grupo, e sim de uma política séria e
coerente, que não lhe tem faltado.
Foi lido, então, o texto do decreto logo a seguir assinado e que já se encontrava pronto desde a
véspera, tendo recebido a data da véspera, 30 de março, declarando de utilidade pública, para efeito de
desapropriação o acervo da Companhia Telefônica Brasileira e da Lista de Assinantes, tudo de acordo com
os postulados legais e normas contratuais.
Nenhum ato foi praticado que violentasse qualquer regra jurídica. O Estado preparou-se para
requerer ao Judiciário, na defesa do seu direito e no uso das suas atribuições constitucionais.
Eis que, na noite de 1º de abril, circula pelo Rio de Janeiro a informação de que o presidente do
Conselho de Ministros havia baixado decreto de intervenção federal na Companhia Telefônica Brasileira,
que, lembro aos Srs. Senadores, já estava sob intervenção do Governo do Estado da Guanabara.
Somente por volta das 3 horas da manhã foi possível ao Governo do Estado, por vias indiretas, saber
que às 8 horas seria divulgado o decreto de intervenção.
Assim o Governo federal não somente desrespeita a autonomia do Estado, não apenas violou a
Constituição Federal. mas consumou um ato único na história do País: colocar Estados brasileiros a serviço
de uma companhia concessionária estrangeira, de modo a tentar impedir a um Estado do Brasil de recorrer
à Justiça. Pois isto é tudo quanto o Estado desejava e deseja: provocar o pronunciamento do Poder
Judiciário, para que lhe seja garantido o poder de conceder ou não o serviço telefônico, conforme a
concessionária cumpra, ou não, as suas obrigações contratuais.
É o que ora está fazendo o Governo do Estado, impetrando medida judicial que autorize a
desapropriação da companhia inadimplente e a imissão de posse pelo Estado.
O que se fez com o decreto federal foi tentar sustar a ação da Justiça, foi tentar impedir um Governo
Estadual de recorrer a ela.
Telefonando de Washington, na noite de 31 de março, ao governador do Estado, o ilustre embaixador
do Brasil pediu-lhe que desmentisse qualquer versão de que fundos da Aliança para o Progresso seriam
pleiteados para financiar a compra de ações da companhia telefônica. Interrogado, então, de onde viriam os
fundos necessários à compra das ações, se não fossem dos órgãos financiadores americanos, como não
era do BNDE, o embaixador informou que os "princípios" que estavam sendo estudados em Washington (e
por que em Washington, se o poder concedente não está lá e se de lá não viesse o dinheiro) visavam a
garantir uma tarifa capaz de custear a compra das ações.
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Ora, a tarifa para que se possa por 200 mil telefones no Rio de janeiro teria que passar de cerca de
400 para 900 cruzeiros; e este ano, com o aumento de custo, a nunca menos de 1.400 cruzeiros. Como
peia, teria alguém a ingenuidade ou a leviandade de acrescentar a essa tarifa de instalação, de custeio e
até de remuneração do capital investido em telefones uma supertarifa para pagar as ações da companhia
telefônica? O telefone tornar-se-ia privativo de alguns; a desmoralização cairia sobre a autoridade pública.
Pela que o Governo Federal queria que o BNDE pagasse, podemos concluir que, no Rio, enquanto
custaria 23 bilhões de cruzeiros a colocação, em 72 meses, de 200 mil telefones novos, a compra das
ações da CTB, inteiramente desnecessária agora, absorveria quase outro tanto, cerca de Cr$ 20 bilhões. E
isto, a ser custeado pela tarifa, significaria uma tarifa de pelo menos Cr$ 2.800,00 por telefone.
Será um absurdo se o Poder Federal como interventor aumentar tarifas!
Assim, forte na sua influência, tranqüila quanto à sua impunidade, a concessionária faltosa,
inadimplente, passa a ignorar o poder concedente – o Estado da Guanabara, pois, para acobertar os
interesses dela, "outro poder mais alto se alevanta"...
Tão logo conhecido o texto do absurdo decreto que usurpa funções da Congresso Nacional e viola a
autonomia dos Estados, o Governo da Guanabara requereu ao Judiciário a proteção das suas atribuições
constitucionais e o direito de instalar telefones para a sua população; o direito de não permanecer amarrado
como há tantos anos, à uma concessionária tão poderosa quanto desidiosa.
O que interessa é instalar telefones. E não fundamentalmente, pagar aos acionistas estrangeiros seu
bom lucro para não haver telefones. O que se precisa é apenas indenizar esses acionistas, na medida em
que isso atende ao interesse público e não ao interesse deles.
Esta exposição dos fatos fala por si só!
Será fácil concluir com Shakespeare sobre como se encontra o Reino da Dinamarca!
Todas as explicações trazidas a público por autoridades federais não justificam a intervenção e só
servem para confirmar o que estamos dizendo.
Enquanto a cidade do Rio de Janeiro crescia como Capital da República, a CTB decaía
constantemente na prestação de seus serviços. Mas enquanto isso ocorria no Distrito Federal, sede da
própria União, o Poder Nacional não decretou a intervenção na concessionária!
Quando os serviços públicos federais devam transferir-se para a nova Capital da República e a
cidade do Rio de Janeiro como nunca vive período de ordem, de paz e de progresso, a União Federal
decreta intervenção. nos serviços telefônicos, por motivo de "segurança pública".
Enquanto durante anos, inclusive em duros tempos de revolução e de guerras a União Federal
confiou em uma concessionária estrangeira, em tempos normais de paz pública não confia em que a
administração de um Estado-membro vele e zele pela "segurança pública". Só no preciso momento em que
o Estado deseja, exatamente regular esse serviço telefônico deficiente, o Poder Federal subitamente se
preocupa com os elevados interesses da segurança pública!
E por que os Estados não são capazes de defender os interesses do País?!
Se como dizem a União pretende traçar desde há meses uma política nacional sobre as redes
telefônicas, por que então desprezou os Estados interessados no trato da relevante matéria?! Para
inopinadamente surpreender a Guanabara?!
Ninguém nega que a União poderá conceder serviços públicos interestaduais.
Mas o que se nega é que ela interfira em serviço concedido por contrato pelo
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Estado-membro federado. Qualquer alteração da situação vigente só poderá realizar-se por lei e jamais por
simples decreto.
A intervenção federal na CTB é nula. Baseia-se num decreto que se fundamenta em outro decreto
inconstitucional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem apoio em disposição constitucional ou norma legal.
O serviço telefônico local do Rio de Janeiro é matéria de contrato de concessão outorgado pelo
Estado da Guanabara em que, há cerca de dois anos, se transformou o antigo Distrito Federal. Este tipo de
concessão é, constitucionalmente, da competência estadual. Nem o serviço telefônico, embora deficiente,
está em crise ou colapso, nem o Estado se encontra conturbado em sua ordem pública.
Houve intervenção do Poder da União Federal em assunto pertinente à exclusiva competência do
Estado-membro da Federação.
Denunciamos perante a Nação e o Senado Federal o fato. grave, que agora poderá estender-se
inclusive a São Paulo e a Minas Gerais. O decreto, talvez feito às pressas, omitiu o Estado do Rio de
Janeiro. O Estado de Minas Gerais já protestou, na Justiça, contra a indébita intervenção federal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, comunicamos nossa confiança na Justiça brasileira, na certeza de
que a autonomia do jovem Estado da Guanabara será preservada.
Levamos ao povo carioca a mensagem de fé em seu destino de prosperidade, pois lutaremos contra
aqueles que, ontem, no Distrito Federal, como agora no Estado da Guanabara, desejam entravar o
progresso da cidade maravilhosa. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Venâncio Igrejas, o Sr. Rui Palmeira deixa a Presidência, assumindo-a o
Sr. Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Sobre a mesa projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E lido e aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 1962
Considera de utilidade pública o árculo Operário de Caetité, com sede na cidade de Caetité, Estado
da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É considerado de utilidade pública o Circulo Operário de Caetité, entidade civil de objetivos
filantrópicos, com personalidade jurídica e sediada no Município de Caetité, Estado da Bahia.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Círculo Operário de Caetité, fumado a 26 de agosto de 1956, na cidade de Caetité, Estado da Bahia,
tem por finalidade, como preceitua o art. 2º dos seus estatutos:
"Dispensar a seus associados todo gênero de benefícios e assistência" ...que os parágrafos seguintes
enumeram.
Trata-se, evidentemente, de uma entidade que presta na longínqua cidade do alto sertão do Estado
da Bahia assinalados benefícios aos seus modestos operários.

– 11 –
A leitura dos estatutos do Círculo Operário de Caetité e demais documentos juntos mostram o
significado dessa entidade no seu meio e que justificam plenamente a apresentação deste projeto.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1962. – Onídio Teixeira.
A Comissão de Constituição e Justiça.
Durante a hora do expediente, comparecem mais os Srs. Senadores: Paulo Fender – Dix-Huit
Rosado – Jorge Maynard.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Todos os item da Ordem do Dia versam matéria em fase de votação, para o que não há,
evidentemente, quorum regimental. Assim, fica a votação adiada para a próxima sessão.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Tem a palavra o nobre Senador Joaquim Parente. (Pausa.)
Está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Quero, de início, repetir o que já tenho dito aqui outras vezes: Brasília vive a sua fase mais difícil.
Passada a euforia da sua construção, muitos consideraram finda a tarefa, quando o mais duro seria
precisamente a sua consolidação.
Somos aqui representantes dos nossos Estados e os nossos Estados têm problemas em demasia
para que nos preocupemos também com a Capital Federal. A realidade, porém, exige que desdobremos
nossos labores, dedicando parte deles às necessidades de Brasília.
Para muitos, este é o melhor argumento no sentido de promover quanto antes a representação do
Distrito Federal no Parlamento e mesmo a constituição de sua Câmara. Não me alinho entre os que pensam
assim. Entendo que vivemos e viveremos por muito tempo um estágio em que o trabalho a desenvolver é de
executivo, é de execução dos planos já estabelecidos. O imperativo presente é o da soma de esforços. Se
muito deixa a desejar a lentidão dos processos, seja por que motivo for, para a consolidação de Brasília,
muito pior será se adicionarmos às dificuldades presentes a demagogia que se inauguraria neste ambiente
tremendamente propício.
Pioneiros ou não, ainda não tiramos dos nossos ombros a poeira da nossa condição de forasteiros,
com maior ou menor desejo de fixação.
Todos nós, podemos e devemos, nesta fase, representar Brasília e por ela pugnar com andar. Temos
dois anos de integração e isto nos dá um teor de compreensão igual aos que mais o tenham. Por isso
mesmo, insurgimo-nos contra uma constatação que toma foros os mais negativos. Brasília não pode
parecer-nos como um mimo ambicionado que, uma vez obtido e saciada a satisfação de possui-lo, venha a
ser displicentemente relegado. O sentido de Brasília também não pode circunscrever-se ao desejo de uns
poucos em ver transferida a Capital para o Planalto, como se missão maior não tivesse ela a cumprir.
Temos de repetir mil vezes que Brasília é a concretização de um anseio secular e que, pelo menos, em
nossa consciência, temos o dever até de guardar aparências frente ao mundo inteiro. Não morro de amores
pela composição urbana e arquitetônica desta cidade e nunca temi dizê-lo, mas daí a não me preocupar
com o seu destino, o passo é largo.
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Brasília precisa ser defendida pelos. que aqui vieram com seriedade. Não somos turistas. Estes
podem admirá-la ou desdenhá-la, segundo as impressões passageiras que daqui levam nas suas máquinas
a tiracolo. Nosso ângulo de visão, de penetração e de perspectiva é algo maior, porque nele sé enquadra o
social, o econômico e o político.
Quis sempre ver a construção e o desenvolvimento de Brasília com naturalidade, mas vejo que ela se
constitui numa cartada e num desafio. Nós, sem temor, temos de aceitá-los e dar, cada um de nós, o
máximo de nossos esforços na consolidação da grande obra.
Essa digressão Sr. Presidente, vem a propósito da contribuição, dos esforços e dos sacrifícios que
entidades privadas e, particularmente, o comércio da nova Capital, vêm desenvolvendo, com fundamento
em fatores ante os quais nos curvamos em reverência: a crença, a fé, a confiança nos destinos de Brasília.
Quando são tantos os que malsinam a Capital, primando pela ausência, quando, pelos postos que
ocupam, deveriam ser o exemplo constante a iniciativa, é preciso exaltar os que se lançaram, anônimos e
heróicos, na realização e na estabilização do comércio brasiliense, onde aos Bancos que aqui se instalaram
desde cedo cabe um papel da mais alta relevância.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Estou jubiloso de ouvir os argumentos patrióticos e verdadeiros de V.
Ex.ª em relação a Brasília. De fato, Brasília representa o que V. Ex.ª pensa. Não é o mínimo dado ao Brasil.
Ela tem muito fundamento – fundamento econômico, social e político. Brasília, no futuro, será o cérebro da
nacionalidade, e contribuirá para o desenvolvimento dessa grande região que se confina com ela. Ao mudar
a Capital do Rio de Janeiro para os altiplanos de Goiás, os verdadeiros estadistas, os homens de
responsabilidade; não pensaram em fundar aqui uma cidade bonita, uma cidade moderna. Não! O
pensamento foi muito além, foi muito outro. E o futuro comprovará a significação de Brasília no
desenvolvimento desta imensa região do Brasil Central.
O SR. GUIDO MONDIN: – Muito obrigado, nobre Senador Pedro Ludovico. Em verdade, temos que
repor Brasília no seu verdadeiro sentido, clamando mil vezes àqueles que maior responsabilidade têm na
sua continuidade, na sua estabilidade e que talvez venham a compreender o que nos preocupa.
E prossigo:
É preciso conhecer de perto o que vem sendo luta do comércio digno, (quero dar ênfase à expressão
comércio digno), contra certos. fatores, uns de ordem material como é o caso da especulação imobiliária;
outras, de ordem psicológica, como o estigma de um conceito errôneo que se abateu sobre o comércio da
Capital, por causa de um aventureirismo que ainda não se superou de todo e que encontra, infelizmente,
sua explicação no fato de se tratar de uma cidade surgente.
O ideal de uma sociedade é a harmonia entre suas classes componentes. E a nossa palavra deve ser
a da justiça.
Daí porque considero como ponto alto da semana que findou a festividade realizada sábado último,
ao ensejo da posse da nova Diretoria da Associação Comercial de Brasília. Considero extremamente
expressivo esse ato, porque ele revelou unidade de sentimento e de propósito, e acima de tudo
determinação e segurança de direção.
Li agora o discurso do seu Presidente, o Sr. Antônio de Paula Pontes e quere, dar
conhecimento aos meus nobres pares, se já não o tomaram, de alguns trechos desse
pronunciamento incisivo, para que constem dos nossos anais e sirvam, como mais um elemento
para o historiador do futuro reproduzir no tempo esta fase que Brasília enfrenta. O discurso foi pronunciado
perante as mais altas autoridades do País, constituindo-se, assim, num contato direto e vivo da
iniciativa particular frente ao Poder Público, que deve prover, para benefício geral, em favor da primeira.
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Disse, a certa altura do seu discurso o Sr. Antônio de Paula Pontes:
"Esse amor a Brasília nos obriga a usar a franqueza". Apesar de crua, sirva ela de tempero a esta
festa que devia ser tão-só de cordialidade e de congraçamento entre companheiros, ao mesmo tempo que
de agradecimento aos Exm.ºs Senhores, Presidente da República, Dr. João Belchior Marques Goulart;
Presidente do Conselho de Ministros, Dr. Tancredo de Almeida Neves e demais autoridades presentes, com
suas presenças se dignam a exaltar nossa humildade. Esse amor nos proíbe o silêncio, no momento em
que verificamos que a hora presente está a exigir mais que formulações teóricas – está a reclamar ação. Os
planos estão prontos. Resta executá-los.
É bem verdade que a execução foi iniciada. Com fúria, até. Um verdadeiro vendaval de dinamismo
varreu, o Planalto, e nele deixou plantada a esperança de urna Capital, que esperamos se torne em breve a
grande realidade nacional.
Ah, Senhores, Brasília, ainda não é a Capital do Brasil. É-o de direito, mas não o é de fato. É-o
teoricamente, mas deixa de sê-lo na prática. Sabemo-lo todos. E sabem-no melhor do que nós, os que
carregam a pesada cruz de dirigir os destinos deste País. Conhecem o problema, intimamente, mais ao
vivo. Sentem com mais intensidade a dificuldade de governar uma Nação bicéfala, de ausentar
simultâneamente o pensamento de duas cabeças. O avião que liga uma burocracia bipartidária, não é
instrumento suficiente para proporcionar a indispensável unidade à rotina administrativa. O País todo se
resente desse seccionamento.
O País e o regime.
Se ao tempo do Presidencialismo a administração se ressentia da existência de duas Capitais, agora,
sob o sistema Parlamentarista, corre o risco de ser atacada pela mais corosiva ferrugem.
A dinâmica da política parlamentarista exige a permanência ininterrupta do Gabinete na Capital da
República. Cabe-lhe não só auscultaras tendências dos congressistas, mas também e sobretudo, orientálos na votação dos projetos de interesse do bem comum. Mesmo porque o não fazendo, corre o risco de ser
surpreendido pela aprovação de uma lei inconveniente, pela rejeição de outra indispensável, ou até por uma
repentina moção de desconfiança.
Mas, como pode o Gabinete permanecer aqui, se a quase totalidade dos órgãos administrativos
permanece instalado no Estado da Guanabara? Não possuindo o dom da ubiqüidade, o Chefe de Estado, o
chefe do governo e os Ministros são obrigados a maneirar seu tempo entre a Capital administrativa e a
Capital parlamentar, dividindo o que a essência do sistema proclama indivisível.
Sofre o Brasil porque Brasília ainda não é sua única verdadeira Capital. E sobre Brasília, em suas
forças vivas. Sofrem os candangos, a quem falta trabalho; sofre o comércio, vitima já de uma campanha de
descrédito nas grandes praças produtoras do País.
E, no entanto, o comércio cumpriu o seu dever. Brasília lhe foi entregue como uma gema, gruta, que
ele, com paciência e tenacidade, foi desbastando para transformá-la em brilhante sem carvão e sem jaça.
Haja vista que, à 21 de abril de 1960, quando a Capital foi Inaugurada, a Avenida W-3 apresentava ainda a
agreste paisagem do Planalto, Pouco tempo depois, no entanto, oferecia já o aspecto de artéria de grande
metrópole.
Essa
a
colaboração
da
iniciativa
privada,
das
classes
produtoras
de
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lhes
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cara,
pois
o
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investimento, longe de ser devidamente compensado; se revelou, na grande maioria dos casos
extremamente ruinoso.
Apesar de tudo, as classes produtoras de Brasília não sucumbiram, não se deram por vencidas. E,
numa época em que a iniciativa governamental primou pela ausência foram elas que impediram que Brasília
fenecesse, fornecendo-lhe a seiva indispensável à sua sobrevivência.
O comércio e as classes produtoras reagiram à altura quando, ao vendaval vivificador e
construtivamente revolucionário, sobreveio a calmaria de involutiva inércia. Com razão, os nautas da
antigüidade preferiam o temporal à calmaria. Contra o primeiro, podiam lutar e quase sempre saiam
vencedores. Contra a segunda, ficavam impotentes à espera da morte pela fome, pela sede e pela peste.
Nestes dois anos de sua existência oficial, nenhum Ministério, nenhum órgão se transferiu para
Brasília.
O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – É o orador da Associação Comercial quem concederá o aparte a V. Ex.ª
O SR. PAULO FENDER: – Sei disso porquanto V. Ex.ª não interrompeu ainda a leitura do brilhante
discurso que traz à tribuna do Senado. V. Ex.ª, porém, tem o direito de comentar esse discurso e, fiado
nesse comentário, é que lhe peço um aparte. V. Ex.ª fala sobre tema que me é particularmente grato – o
tema Brasília. Como V. Ex.ª sabe, sou um entusiasta de Brasília, mas neste passo do discurso que V. Ex.ª
lê para o Senado há um – ponto importante: a transferência, que ainda está por se fazer, em grande parte,
das repartições federais para Brasília. Tal transferência não se faz – é preciso dizer porque não há no Brasil
um Presidente da República da força de vontade e da disposição de agir do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Estou até a indagar-me se seria necessário eleger novamente o Sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira a fim de que Brasília seja concluída. Sabemos que a mudança das repartições
públicas para esta Capital está na dependência de moradia para os servidores públicos. Os órgãos
ministeriais não se transferem para Brasília porque não há mais apartamentos para alojar seu pessoal.
Mesmo os já ocupados estão sendo disputados por terceiros que desejam desalojar os atuais moradores.
Os apartamentos novos que aparecem, em pequeno número, são imediatamente destacados para este ou
aquele Ministério que tem urgência em transferir este ou aquele serviço. Chega-se à conclusão de que é
preciso que os Ministérios construam em Brasília apartamentos para os seus funcionários. Que fez o
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira? Apelou para a previdência social e os Institutos de
Aposentadoria e Pensões, construíram os conjuntos residenciais que aí estão. É preciso que se procure a
maneira de construir novamente Brasília, de fazer um número de apartamentos equivalente ao que já foi
feito, a fim de que essa mudança possa ser ultimada. Do contrário, nossos apelos não terão a menor
eficiência, porque não há possibilidade de transferência. Então, a crise de Brasília é crise de habitabilidade.
É preciso que o poder público construa novamente. Brasília não é peso morto para a economia nacional,
como muito bem acentuou, há pouco, o nobre Senador Pedro Ludovico. Brasília acena com possibilidades
econômico-financeiras as mais auspiciosas para o Brasil, pois representa um ponto de polarização de
riquezas que hão de vir para aqui e hão de se estender ao norte do País. Graças a Brasília nasceu a
Sudene, não tenho a menor dúvida, e graças a Brasília o Norte se desenvolverá daqui por diante. Este o
aparte que julguei de meu dever trazer a V. Ex.ª, salientando o aspecto prático que merece ser ressaltado:
devemos construir e construir muito porque sem moradias, sem apartamentos, as repartições públicas não
poderão vir para Brasília.
O
SR.
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tanto, nesta conjuntura, um estado de espírito negativo, estado de espírito que me dá a impressão de que o
ex-Presidente e hoje nosso eminente colega, Senador Juscelino Kubitschek, com o seu dinamismo, com a
sua fé, com a sua tenacidade, com a sua capacidade de ação, não conseguiu transmitir algumas centelhas
dessas qualidades aos que o sucederam no Governo, para que eles, com aquela mesma vibração, não
deixassem que Brasília parasse.
Vimos que no Governo Jânio Quadros, durante sete meses, nada se fez em Brasília. Parecia que
havia a intenção de levar ao desespero os residentes de Brasília, que necessitavam de tranqüilidade
espiritual para atender às suas atividades. No entanto, perturbados por um conjunto de fatores, parecia que
se queria, de maneira oculta, com segunda intenção, levar-nos ao desespero, a fim de formarmos, aqui, um
grupo de homens decididos a fazer regressar a Capital ao Rio de Janeiro. A verdade, porém, é que Brasília
já tem raízes, e aquele vendaval não conseguiu em nada prejudicar o ânimo da decisão dos que para aqui
vieram – como disse há pouco – com seriedade. Oxalá, no entanto, que esse espírito se transmita com
profundidade aos que precisam dar exemplo, pelos cargos que ocupam, porque sabemos que duzentas mil
almas nesta Capital observam o que se passa e se desanimam com o comportamento de altas autoridades,
que não compreenderam, por insinceridade, a mensagem de Brasília!
O SR. COIMBRA BUENO: – Permita-me interromper V. Ex.ª (Assentimento do orador.) – Diz V. Ex.ª,
em boa hora, que os pioneiros da construção de Brasília, sobretudo o Presidente Juscelino Kubitschek,
resolveram o problema à moda brasileira. Fizeram a transferência da Capital de maneira até certa ponto
atropelada, mas, para quebrar a rotina, dando talvez a única solução possível dentro da conjuntura
brasileira. Se tivéssemos preparado a mudança através de projeto de cinco anos, e mais a execução da
Capital em período idêntico, teríamos que aguardar no mínimo dez anos, e provavelmente surgiria esse
movimento de retorno a que V. Ex.ª se referiu, levando, de uma vez por todas, a Nova Capital de volta ao
Rio de Janeiro. Aliás, falou-se em mudança da Capital desde os primórdios da República. Gostaria de pedir
a atenção de V. Ex.ª para duas etapas: a primeira; da interiorização da Capital, vencida à moda brasileira:
quebramos a rotina e interiorizamos a Capital, colocando-a no Centro do País; a segunda etapa é a que
estamos enfrentando agora, algumas vezes mais complicada e complexa que a da mudança da Capital.
Não podemos mais conceber a transferência parcelada de setores de Ministérios ou de Institutos do Rio de
Janeiro para Brasília. O fundamental – e devemos atentar para isso – é que precisamos promover, antes de
mais nada, a reorganização geral da administração pública brasileira, a fim de trazermos para cá
exatamente o cérebro, isto é, os elementos essenciais à interiorização, deixando em muitos Ministérios a
maioria dos funcionários, por ser desnecessário à montagem dos Ministérios em Brasília. Esse
planejamento seria feito à base de nova reorganização, a ser completada mais ou menos em dez anos, ou
seja em dois Governos que se sucedessem a este. Não atribuo – como V. Ex.ª a responsabilidade aos Srs.
Ministros. Ainda hoje estive com um Ministro, que me confessou a impossibilidade de resolver a situação de
90 ou 95% to pessoal que se encontra no Rio de Janeiro. Estamos convencidos da necessidade de uma
reforma geral da administração brasileira, e nada poderemos fazer sem o planejamento dessa reforma,
porque de outro modo não completaremos a mudança da Capital da República.
O SR. GUIDO MONDIN: – Caro Senador, se nos ocuparmos em fazer esse planejamento,
permaneceremos eternamente na situação em que nos encontramos.
O SR. COIMBRA BUENO: – Existem algumas capitais da, Ásia e da África do Sul que, em cinqüenta
anos, não conseguiram passar de simples improvisações.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª diz que temos agido à moda brasileira no caso da transferência da
Capital, pois do contrário não estaríamos agora no Planalto Central. Se não tivéssemos agido à moda
brasileira, a Capital não teria estabilidade.
O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª não aprendeu bem-o sentido de minhas palavras. Disse eu que
a moda brasileira é sempre a ação sob um impacto.
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Desde os tempos da colônia, já se sentia a necessidade da construção da Capital do Brasil no seu
centro, e os portugueses foram os primeiros a compreender. Isto. No entanto, a solução do problema vinha
sendo protelada. Agora, que já nos encontramos no Planalto, sentimos a necessidade da execução material
dessa mudança. Mas, para fazer a interiorização frutificar e tornar sem efeito os movimentos de retorno,
aliás inóculos, devemos trazer as repartições dos diversos Ministérios, pura e simplesmente, por meio de
organização administrativa racional, que poderá demorar, mas que será feita parceladamente. Não é
aconselhável que se traga, como vem ocorrendo, funcionários às vésperas da aposentadoria, criando caso
para eles e para a Nação. Precisamos, antes de tudo, organizar a transferência das repartições, nem que
seja Ministério por Ministério, de seis em seis meses, e não da maneira absurda como se está processando
no momento. Do contrário, estaremos sacrificando, como já tem acontecido várias vezes, o Orçamento da
União, pois não temos outra fonte de onde tirar recursos.
O SR. GUIDO MONDIN: – Eu desejava perguntar a V. Ex.ª se havia indícios de planejamento, mas V.
Ex.ª já declarou que não existe qualquer iniciativa neste sentido.
O SR. COIMBRA BUENO: – Sei que no plano federal se cogitou da um planejamento. Entretanto,
tais projetos são sempre relegados a plano secundário. Sentimos necessidade da reforma administrativa.
Posso informar a V. Ex.ª que há sete anos foi criada uma comissão, composta de sete Senadores e de sete
Deputados, para tratar do assunto, que, aliás, deveria ser da órbita do Poder Executivo, e não do
Legislativo. A este, só caberia dizer sim ou não. Não podemos interferir nessa questão; parque sua estrutura
é absolutamente de ordem técnica e não de ordem legislativa. No entanto, o assunto continua sem solução.
O SR. GUIDO MONDIN: – Ao ensejo de seu aparte, direi da minha preocupação que se fixa nesta
observação. Não vejo preocupação nas altas esferas administrativas em torno de uma solução final para
Brasília. Por isso mesmo é que me encontro nesta tribuna, na oportunidade em que comento alguns trechos
do discurso pronunciado, sábado, pelo Deputado Antônio de Paula Pontes, Presidente da Associação
Comercial de Brasília...
O SR. COIMBRA BUENO: – Este o mérito do discurso de V. Ex.ª.
O SR. GUIDO MONDIN: – ...que falou com coragem e franqueza, diante das autoridades
responsáveis perante à Nação. Por isso mesmo, entendo que devemos prosseguir nesta batalha. Embora
vivamos transitoriamente em Brasília, com o passar dos dias, pouco a pouco, por ela nos vamos
apaixonando, porque sentimos o que ela representa em todos os sentidos. Por isto, entendemos do nosso
dever, como chamamento da própria consciência, lutamos por ela, e despertarmos a atenção daqueles que
devem solucionar o problema tremendo que ele é.
Esta a razão da minha presença na tribuna, e foi com satisfação que recebi os apartes de meus
nobres colegas.
Sr. Presidente, vou ler ainda um trecho do discurso do Presidente da Associação Comercial de
Brasília:
"A cidade parou. E parar, neste mundo de vertiginoso progresso, significa retroceder. Brasília, a
cidade onde se trabalhava 24 horas por dia, onde havia serviço e pão para todos, passou a contar com uma
legião de desempregados e de esfomeados. Não foram medidas de urgência – mais paliativo que remédio –
e Brasília se teria transformado em Capital do desespero, em vez de capital da Esperança.
Mesmo assim, o desespero ronda ainda esta cidade e seus habitantes. Ataca de frente e de flanco o
seu comércio. E foi ele, talvez, que ditou a necessidade da fusão das Associações Comerciais do Distrito
Federal. Foi ele que proporcionou a formação de uma frente única de todo o comércio, a fim de melhor
combater-lhe as causas e os efeitos.
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A partir deste momento, a guerra está declarada e o combate esta travado. Nele usaremos todas as
armas a nosso alcance. O programa que nos propusemos cumprir, será nossa bandeira. E a primeira praça
a conquistar será a da bonança com brisa ligeira, que enfune suficientemente as velas desta nau."
Direi, para concluir, dos meus aplausos pelo discurso pronunciado pelo Presidente da Associação
Comercial, fazendo ver que estão vivas e despertas aquelas forças que, aqui em Brasília, prosseguem,
apesar da omissão dos poderes públicos. Com a satisfação de saber que elas estão no firme propósito de
pugnar para que a nossa Capital alcance a situação de tranqüilidade e prosperidade de que tanto necessita,
espero que façam os Senhores Senadores presentes coro nessa batalha. Nós repito, representamos aqui
os nossos Estados, mas Brasília representa todo o Brasil. Queremos que ela se realize, para que ela realize
a própria Pátria. (Muito bem! Muito Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fénder.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, as reformas, de base por que está
clamando o País, demonstram a sua perfeita oportunidade diante do lamentável episódio que que
acabamos de presenciar, com a intervenção federal aplicada à Cia. Telefônica Brasileira, no Estado da
Guanabara, ferindo ou não a autonomia dessa unidade da Federação.
Quando, desta tribuna, apelamos para a consciência do Congresso, no sentido de que não perdesse
tempo e examinasse o Projeto do Código Brasileiro de Telecomunicações com a urgência merecida, não
falávamos em vão.
Entretanto, Sr. Presidenta, quando patriotas – no bom sentido – apelam para a consciência do País, a
fim de que os serviços públicos sejam estatizados, isto quase sempre é levado à conta do espírito
antidemocrático e da inquinação de idéias que se compadecem com o comunismo.
Os casos se repetem e aí estão a demonstrar que, menos do que a vontade dos homens, prevalece,
no processo histórico, ó clima social em que se vive. Se, hoje, o problema de telecomunicações é atingido
através deste ou daquele movimento de reação que convulsiona a alma popular, amanhã outro problema de
igual valor social que, por não estar ainda solucionado, ocasionará crises e produzirá abalos no equilíbrio
político administrativo da Nação.
O Projeto do Código Brasileiro de Telecomunicações que sofrer atualmente, certa demora no Senado
da República, tendo antes sofrido um vício na elaboração legislativa, por nós denunciado – graças ao que
foi o trabalho da primitiva Comissão que o examinava, por assim dizer anulado a fim de que se constituísse
nova Comissão – deve o projeto, com urgência, ser atendido, votado sem mais delonga, até mesmo em
regime de urgência, urgentíssima. Do contrário, Sr. Presidente, a ordem jurídica da nacionalidade será a
todo instante ferida através de medidas de emergência que qualquer governo responsável tem o dever de
tomar.
Não analiso o mérito da intervenção da Cia. Telefônica, mas desta tribuna critico a contingência social
que ocasionou a crise.
Assisti, ontem, pela televisão no Rio de Janeiro o protesto dramático que formulou o Governador do
Estado da Guanabara, contra a intervenção Federal naquela empresa. Entretanto considero da mais
absoluta oportunidade a intervenção diante do que se passava e em face das medidas de ordem pública,
necessário a ser assegurada e que foram muito bem apontados no comunicado que fez à Nação, através
do General Amaury Kruel, o Conselho de Segurança Nacional.
Este
comunicado,
baseado
em
termos
da
mais
absoluta
imparcialidade
e
serenidade, é que desejo consignar nos Anais do Senado porque se não justifica,
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juridicamente, a intervenção na Telefônica, pelo menos eu a entendo oportuna e inevitável, para
preservação da Ordem Social.
Diz o comunicado do conselho:
“1) Estudos que há muito se vêm realizando, inclusive no Conselho de Segurança Nacional, indicam a
urgente necessidade de estabelecer-se um Plano Nacional de Telecomunicações que atingisse todo o
território nacional, não apenas para o conforto das populações e o desenvolvimento normal da vida
econômica do País, como ainda, e sobretudo, para atender aos superiores interesses da segurança
nacional.
2) A mudança da capital para Brasília extremou tais necessidades, fazendo com que a normalidade
da administraçãocivil e militar do Governo Federal ficasse na estrita dependência da eficiência dos meios de
comunicações entre as principais unidades, sediadas especialmente nos Estados da Guanabara, São Paulo
e Minas Gerais.
3) Por outro lado, a implantação de um sistema orgânico de telecomunicações no País, e o seu
desenvolvimento para alcançar o grau mínimo de eficiência requerido, supunha, e supõe, necessariamente,
a federalização dos principais troncos e redes de comunicações interestaduais, interurbanas e urbanas, de
acordo, aliás, com o preceito expresso no artigo quinto, item XII, da Constituição, que reserva à União o
direito de explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, o serviço de telefones
interestaduais e internacionais. Nesse sentido, também, é a orientação já adotada nos projetos de Código
de Telecomunicações, em votação final do Congresso Nacional, e pelo Conselho de Ministros, em outubro
do ano passado.
4) Tais considerações e preocupações, há muito presente ao Governo atual e aos que antecederam,
levaram ao pronunciamento da Secretaria de Segurança Nacional, de 5 de dezembro do ano findo, no
sentido de que se processasse, desde logo, pela via jurídica adequada, a federalização das redes e
serviços existentes nas áreas operadas pela CTB, as quais, para efeito de telecomunicações interestaduais
ou internacionais, se revestiam de caráter de absoluta essencialidade.
5) Estudado o assunto pela Consultoria-Geral da República, como órgão jurídico, e tendo em vista:
a) o respeito devido à propriedade privada, brasileira ou estrangeira, nos termos fixados na
Constituição Federal, que só admite a expropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro, e
b) a situação do erário público, que não comportaria o imprescindível desembolso integral do vultoso
valor dos bens a serem expropriados.
O Governo Federal credenciou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, como seu agente
financeiro, para entrar em negociações com a Companhia Telefônica Brasileira, visando à solução amigável
do problema.
6) Os entendimentos, estudos e negociações estavam se desenvolvendo, durante os meses de
dezembro, janeiro, fevereiro e março, do corrente ano, tendo por objetivo:
a) fixar o valor razoável das instalações da concessionária a todo o Território Nacional;
b) estabelecer condições de compra e prazos do pagamento do cita do acervo que pudessem ser
suportados por um processo adequado de reestruturação tarifária, de forma que a compra da empresa não
acarretasse maiores ônus para o tesouro;
c) ressalvar que as parcelas de indenização recebidas pela empresa proprietária do acervo não se
retirassem do País, mas fossem obrigatoriamente canalizadas para atividades básicas para o
desenvolvimento nacional.
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7) A fim de possibilitar as negociações o Governo Federal baixou o Decreto nº 640, de 2 de março de
1962, através do qual foi o BNDE autorizado a incluir entre suas operações prioritárias as relativas a
telecomunicações”.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Peço o aparte a V. Ex.ª para declarar que a questão da intervenção
federal na Telefônica, a meu ver, não está sendo bem conduzida. Efetivamente, a Constituição Federal
preceitua como prerrogativa da União o direito de explorar os serviços telefônicos interestaduais e
internacionais. Não resta dúvida. Agora, o decreto de intervenção se refere ao Decreto-Lei nº 5.144. de
1942, tempo de ditadura, o qual considero não mais vigente, porque não regulava as comunicações
telefônicas interestaduais ou internacionais, e apenas estabelecida, algumas normas para o serviço
telefônico nas concessões a serem outorgadas pelos Estados. Note-se: o decreto é de 1942. Em 1946
tivemos a reconstitucionalização do País, e com a Carta de 46 verificamos que serviço telefônico que não
seja interestadual ou internacional, está subordinado ao Estado, se abrange mais de um município, e se ao
próprio município se abrange um só município. Como o citado decreto-lei não se referia a serviços
telefônicos interestaduais ou internacionais, necessariamente ele não mais pode operar, não mais tem
vigência. Diante disso, entendo que o Conselho de Ministros ao baixar o decreto de intervenção, fundado,
no parágrafo 4º do Decreto-Lei nº 5.144, de 1942, não agiu bem, pois baseou-se precisamente em
dispositivo de estatuto tomado inoperante desde a Carta de 1946, e estava naturalmente com a sua
vigência derrogada em virtude justamente do preceito constitucional. Não ponho dúvidas em que o serviço
telefônico da Guanabara, abrangendo mais de um Estado, e serviço cuja exploração compete à União. É o
que diz o item XII, do art. 5º da Constituição. Mas igualmente não admito, porque absurdo, que Conselho de
Ministros queira regularmentar um dispositivo constitucional através de simples decretos, quando a matéria
tem que ser regulamentada através de uma lei. Se aceitarmos esse decreto baixado pelo Conselho de
Ministros nós, que somos Legisladores, estaremos abdicando da prerrogativa que a Constituição nos
concedeu de legislar sobre a matéria. Assim, este assunto, no meu entender, está sendo muito mal
conduzido. Se o Governo Federal efetivamente necessitava de estabelecer regras e normas para o serviço
telefônico interestadual ou internacional, devia apelar para o Congresso Nacional, no sentido de que este
apressasse ou concluísse os estudos sobre o projeto referente ao Código Brasileiro de Telecomunicações.
Basear-se num projeto, que ainda não se tornou lei, para justificar medida dessa natureza, absolutamente
não concordo! Por isso, como afirmei de início, considero que a questão está muito mal conduzida. Diante
disso tudo só haverá um prejudicado – o Povo, porque, com intervenção federal ou não, com incampação
ou sem ela, não teremos telefones na Guanabara, exatamente porque as medidas decretadas não têm por
fim assegurar o aperfeiçoamento ou o melhoramento do serviço telefônico, mas sem fins inteiramente
políticos, e o povo será o único prejudicado. Era o aparte que desejava dar a V. Ex.ª
O SR. PAULO FENDER: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª e o recolho ao meu discurso como
depoimento jurídico de alta valia.
Não estou na tribuna para justificar a intervenção federal, ou a incampação que pretende fazer o Sr.
Governador da Guanabara, da Companhia Telefônica Brasileira. Ocupo-a, isto sim, para justificar, a
necessidade urgente que tem o Congresso de votar e aprovar os projetos de reformas de base que por ele
tramitam.
Dizia eu, Sr. Presidente, que a Companhia Telefônica Brasileira tinha sido, em boa hora, atingida pela
intervenção, mas ressalvando que era a ordem social que estava em jogo, embora tivesse dúvida sobre se
a ordem jurídica estaria sendo bem atendida.
Na minha opinião, Sr. Presidente, a intervenção agiu no espírito do Projeto do
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações.
Não
se
refere
o
comunicado
que
li,

– 20 –
do Conselho de Segurança Nacional, ao projeto como lei existente ou vigorante; apenas menciona que o
espírito desse projeto está atendido – e de fato está.
A intervenção federal na Companhia Telefônica Brasileira representa a federalização, embora
provisória, dessa companhia. Logo que o General Jair Dantas Ribeiro assumiu a direção da empresa,
adotou providências interessantes no sentido do atendimento de solicitantes de aparelhos telefônicos que
somam o número de duzentos mil. São duzentos mil impetrantes de telefones que estão sem ser atendidos,
e já o General Dantas Ribeiro baixou medidas que, de certa forma, vão acudir os que, na interminável lista
de prioridades, se encontram à espera de aparelho telefônico, no Rio de Janeiro.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Assisti, ontem, na transmissão conjunta da TV Tupi e TV Rio, as
exposições feitas pelo Governador Carlos Lacerda e pelo Presidente do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, Sr. Leocádio Antunes, a respeito da momentosa questão que V. Ex.ª enfrenta
neste momento. Fiquei perplexo com a notícia de que o Governo Federal pretendia intervir na Companhia
Telefônica Brasileira e encampá-la, máxime quando, pelas exposições feitas, verifiquei que os investimentos
da Companhia representavam um ativo de dez bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros, enquanto o
Governo Federal estaria disposto a adquirir as ações dos acionistas da empresa por, aproximadamente,
vinte bilhões de cruzeiros! O Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico procurou
refutar estas alegações do Governador Carlos Lacerda, mas os dados se aproximaram: um afirmava que o
valor do ativo real da empresa atingia cento e cinqüenta e oito milhões de dólares e o outro retrucava que o
ativo alcançava cento e trinta e oito milhões de dólares, sendo que, na Guanabara o investimento da CTB
era de 46% daquilo que aplicara no território nacional. Acredito, porém, que a alegação da oportunidade da
intervenção e encampação pela União constituiu pretexto para uma solução incompatível com o interesse
nacional, data venia. Ainda há pouco lia muito interessante trabalho do Dr. Otávio Gouveia de Bulhões,
Diretor Executivo da SUMOC, em que dizia que as encampações de empresas deficitárias e com aparelhos
desatualizados constituía um desperdício dos meios de pagamento da União. V. Ex.ª sabe que, hoje, com
as mesas PBX, não há mais necessidade de encampação de companhia como a CTB para que o Governo
tenha em suas mãos os meios indispensáveis à segurança nacional. Há, portanto, um jogo de palavras para
esconder uma razão real, mal aplicada, impertinente e prejudicial à Nação. É minha convicção, que exponho
perante o Senado: não acredito que a medida do Governo tivesse sequer oportunidade política; ao
contrário. O Governador do Estado da Guanabara, Sr. Carlos Lacerda, já determinara a encampação da
empresa, já providenciara medidas judiciais para a imissão de posse que pretendia realizar depois de um
levantamento contábil e técnico que vinha realizando há alguns meses. S. Sx.ª estava emaranhado em
várias questões de ordem administrativa no Estado da Guanabara e o Governo comparece neste momento
para patrocinar uma solução que despertou, na opinião pública, certa perplexidade. Não acredito que o
Governo que alega contenção de despesas, indispensável e vital, com um déficit de 301 bilhões de
cruzeiros que o enfrenta tenha possibilidade de adquirir esse acervo.
O SR. PAULO FENDER: – A intervenção não implica na aquisição das ações.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas foi feita justamente para numa segunda fase se estabelecer
a aquisição...
O SR. PAULO FENDER: – Isso não é provável. É possível que até lá já tenha sido aprovado o
Código Brasileiro de Telecomunicações.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Ex.ª sabe que o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico não tem meios sequer para cumprir os contratos
já firmados para o desenvolvimento econômico do País; por conseguinte, tudo iso que se
está realizando neste momento está dentro daquele esquema que aqui venho profli-
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gando e demonstrando à Nação. Tudo se faz ao sabor de ensaios, de erros e tentativas, sem planejamento
e sem planificação levando o País a uma situação caótica, com o esmagamento do povo brasileiro. Acho
que o Governo agiu precipitadamente; a constitucionalidade do ato é discutível; a sua legalidade não se
pode amparar em decretos peremptos e, evidentemente, a precipitação vai trazer como conseqüência esta
agitação que era desnecessária e é prejudicial ao Brasil. Agradeço a V. Ex.ª a paciência com que me ouviu.
O SR. PAULO FENDER: – Ouvi o Senador Jefferson de Aguiar com muito encantamento e acho que
S. Ex.ª analisou, como jurista que é, o ato do Governo sob o aspecto legal, isto é, quanto à sua juridicidade
ou não.
Não é o que me ocupa nesta tribuna. Eu apenas proclamo ao País que as reformas de base aí estão
para serem solucionadas, e que elas não dependem dos homens mas do clima histórico que se vive; se não
atendermos ao clima histórico, crises como essa se sucederão. Esta a minha tese.
Respondendo ainda ao Senador Jefferson de Aguiar, quero dizer a S. Ex.ª que não me parece que a
intervenção federal na Companhia Telefônica Brasileira implique em compromisso do Governo para
aquisição da Companhia, isto é, de encampação da Companhia pelo Governo Federal.
O decreto de 2 de março outorga ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, entre suas
obrigações prioritárias, a de estudar o problema de telecomunicações mas não se refere explicitamente à
Companhia Telefônica Brasileira. Mesmo porque o Código Brasileiro de Telecomunicações aí vem e
precisamos de fundos para proceder às indenizações, às encampações paulatinas que haverão de carrear.
Esta a minha impressão quanto ao problema.
A intervenção se fez no momento em que o Governo da Guanabara encampava a Companhia e
procurava indenizá-la. Como não havia base para Indenizações que se compadecessem com os reclamos
da Companhia e com as pretensões do Governo, o Governo Federal interveio, provisoriamente, na questão,
para garantir a ordem social. É uma questão de segurança nacional, como bem proclama o Conselho
Nacional de Segurança, através do General Amaury Kruel.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Fixei estas razões invocadas corno um pretexto, porque não
acredito se efetue uma intervenção, como medida inócua, só por uma motivação de ordem emocional ou
uma provocação que não teria necessidade de trazer como conseqüência a intervenção, tão pouco a
aquisição das ações dos acionistas estrangeiros, vez que, a meu ver, a aquisição de aparelhos velhos não
levaria o Governo à aplicação de 20 bilhões de cruzeiros, proficuamente. Melhor seria que o Governo
adquirisse, isto sim, em lugar de conceder o serviço, as mesas PBX e através das micro-ondas tivesse os
meios indispensáveis.
O SR. PAULO FENDER: – Mas isto será um novo sistema de telecomunicações de propriedade do
Estado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Evidentemente será propriedade do Estado.
O SR. PAULO FENDER: – pelo que nos batemos, nós os que defendemos o Código que ai vem.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não vejo razão para essa intervenção. Com ela se criará uma
dualidade de ação que só favorecerá a empresa concessionária, e impedirá, no Estado da Guanabara, o
exercício da autonomia prevista e delimitada pela Constituição Federal.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O nobre orador permite um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Concedo, com muita honra, o aparte a V. Ex.ª.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Lamentavelmente não pude contar com a presença de V. Ex.ª
quando, no início desta sessão, fiz um longo discurso abordando os fatos referentes ao Estado da
Guanabara, à Companhia Telefônica Brasileira e à intervenção federal naquela empresa concessionária de
serviço público. Para mim é motivo de satisfação ver um jurista eminente como o nobre Senador
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Jefferson de Aguiar, que não se encontrava presente quando pronunciei meu discurso – e lamento a sua
ausência – ...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Quem o lamenta é seu colega.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – ...esposar exatamente, o ponto de vista que defendi no meu
pronunciamento. Desejo acentuar que, além do aspecto inconstitucional e da violência do decreto federal, a
intervenção veio única e exclusivamente favorecer os acionistas estrangeiros de uma companhia inepta. O
que há de curioso em tudo isto é que o Partido Trabalhista Brasileiro, da Guanabara, ainda censurou o
Governador Carlos Lacerda exatamente porque o achou brando em suas medidas, uma vez que S. Ex.ª não
encampou, como parece, a Companhia Telefônica Brasileira da área do Estado. Após várias tentativas com
a própria CTB para encontrar uma solução, uma vez que ao Governo do Estado interessava dar telefones à
população do Rio de Janeiro, essa Companhia, depois de inúmeras manobras, inclusive junto ao Governo
Federal, levou o Estado da Guanabara apenas a decretar como de utilidade ou de necessidade pública a
concessão de serviços telefônicos, a fim de recorrer ao Poder Judiciário. Como acentuei no meu discurso, o
Estado da Guanabara já havia projetado a plano pelo qual, sem qualquer financiamento de órgãos
estrangeiros ou nacionais, seriam colocados, em setenta e dois meses, os duzentos mil telefones que faltam
ao Estado. Da maneira como pretende agir o Governo Federal, os acionistas estrangeiros receberão vinte
bilhões de cruzeiros como pagamento lucrativo de suas ações, enquanto o povo da Guanabara continuará
sem os vinte bilhões de que carece exatamente para ter telefone!
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª diz o que eu não sabia e o que a Nação também desconhece. Se
o Governo Federal fizer isso, me terá ao lado de V. Ex.ª contra ele.
O que ouvi do Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, ontem na televisão, foi
que o Banco está estudando, por ser de sua obrigação, o problema da telecomunicação, mas não se
_comprometeu com coisa alguma.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não creio que tenha sido propriamente isso. De qualquer modo, aqui
demonstrei que houve um processo no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico a fim de que este
estabelecimento de crédito desse o financiamento de 165 milhões de dólares para pagar, ao câmbio atual,
acionistas estrangeiros da Companhia Telefônica Brasileira. E só não se ultimou a operação porque, em
boa hora, num momento de inspiração patriótica, o Conselho do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico não apoiou a operação.
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª, neste passo, há de me permitir contraditá-lo. Perdoe-me, mas
muito me honra dialogar com V. Ex.ª.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – A honra é minha.
O SR. PAULO FENDER: – Ouvi o Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
afirmar que o Conselho não se reuniu, nem tomou conhecimento algum desse processo de indenização. Ele
falou como Presidente daquele estabelecimento bancário, dizendo que o assunto ainda estava na alçada
dos Diretores, não tendo havido reunião do Conselho.
Logo, essa "inspiração patriótica" do Conselho a que V. Ex.ª se refere, de rejeitar a proposta, parece
não correspondera verdade.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não sei se o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico disse isso. Parece-me improvável.
O SR. PAULO FENDER: – V. EX.ª está agora descrendo deste seu colega! Afirmo-lhe que o
Presidente do banco disse isso. Ouvi S. S.a dizer que o Conselho não se reunira nem tomara conhecimento
oficial do assunto, assim como também ouvi o Governador Carlos Lacerda dizer que o Conselho havia
tomado conhecimento da operação.
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O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O Conselho do BNDE não só tomou conhecimento como não apoiou
a operação. E não podia fazê-lo porque ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico era vedado
efetuar essa operação, uma vez que seus fundamentos legais não o permitem. Nem o Governo Federal
poderia, por simples decreto, considerar como indústria de base a de telecomunicações, ato privativo do
processo legislativo do Congresso Nacional. Nesse particular, inclusive, o Governo Federal, o Poder
Executivo Federal se imiscuiu na esfera legislativa do Congresso Nacional.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite o nobre colega um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Ouvirei, com muita honra, o aparte de V. Ex.ª e, posteriormente,
respostarei ao nobre Senador Venâncio Igrejas.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço a V. Ex.ª o aparte que me concede. Desejo apenas prestar um
esclarecimento. A nota distribuída à imprensa pela Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, diz que
o Governo Federal credenciou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, como seu agente
financeiro, para entrar em negociações com a Companhia Telefônica Brasileira, visando à solução amigável
do problema. Parece-me – não sei se me enganei – ter ouvido V. Ex.ª dizer que o Governo mandara o
Banco estudar, de maneira geral, a situação das empresas de telecomunicações, mas anota do Conselho
de Segurança Nacional faz referência à Companhia Telefônica Brasileira.
O SR. PAULO FENDER: – Realmente eu disse isto, baseado no último item da nota, mas um item
anterior diz exatamente o que V. Ex.ª afirma. Esse item até não implica em compromisso, apenas estuda as
negociações. O Governo havia de designar um de seus órgãos para estudar as negociações, como
deveriam ser feitas, quando deveriam ser feitas e como deveriam ser feitas, não sabemos. Acredito que
haveremos de votar o projeto do Código Brasileiro de Telecomunicações antes de decorrido o prazo de 6
meses dessa intervenção; então, agiremos de maneira geral em todo o país.
Estou aqui, Senador Venâncio Igrejas, não para desaprovar ato do Sr. Carlos Lacerda. Depois me
deterei nessa parte. Estou aqui para justificar a intervenção do Governo Federal numa empresa falida.
Quanto ao mérito da intervenção, se jurídica ou não, já foi dito.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – O Governo federal já havia feito a intervenção.
O SR. PAULO FENDER: – Ele fez foi encampação. Aqui há que distinguir processos. Há quem diga
que o Governador Brizola tinha feito a mesma coisa. Não foi a mesma cousa. O Governador Brizola lutou
mais de dois anos com a Companhia Telefônica de Porto Alegre por via judicial;...
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – E o Governo da Guanabara por via judicial.
O SR. PAULO FENDER:– ...só depois que teve sentenças judiciais é que efetuou a encampação.
Aqui, não. O Governador encampou e depois recorreu à Justiça. Houve uma inversão.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não houve inversão. V. Ex.ª está equivocado.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite o nobre orador um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Concedo o aparte ao nobre Senador.
O SR. AFRANIO LAGES: – O que o Governador Carlos Lacerda fez foi baixar decreto declarando a
empresa de utilidade pública. A declaração de utilidade pública não importa em encamparão,
nem em expropriação. Foi declarada pura e simplesmente de utilidade pública. Diz a lei que regula a
matéria existirem dois caminhos: um, que será a solução amigável, o entendimento com a pessoa a quem
pertence o bem a ser expropriado. Se for possível uma solução amigável, se- faz pela maneira amigável.
Não sendo possível, aí o outro caminha, a lei determina que re faça judicialmente, e o Governador
Carlos Lacerda, pelo que li na imprensa e pelo que ouvi falar, limitou-se a declarar: "de utilidade pública"
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mandou que se ajuizasse a ação para tomar efetiva a expropriação. Essa expropriação não se faria, como
diz o Conselho de Segurança Nacional, sem prévia justa indenização em dinheiro. A lei prevê a avaliação
prévia. Ela é feita e dentro dessa avaliação se faz um depósito, depois do depósito procede-se à emissão
de posse. De modo que a cautela do Conselho de Segurança Nacional, adotada, declarada que agiu em
resguardo da segurança nacional, é verdadeiramente absurda. Quem está a par do assunto juridicamente,
verifica que é balela para enganar a opinião pública.
De acordo com a lei, a expropriação não poderia ser feita. O que se vê, já o disse a V. Ex.ª, é o
Conselho de Ministros legislar sobre o que não lhe compete legislar, usurpando atribuição que cabe ao
Congresso Nacional. Representante de um sistema parlamentar, não devia jamais proceder desse modo.
No regime presidencialista se admitia que o Presidente da República se arrogasse atribuições pertencentes
ao Congresso Nacional. No sistema parlamentar, porém não merece defesa um Presidente de Conselho ou
um Gabinete de Ministro que exorbita, usurpando função do Congresso Nacional, do qual ali se encontram
como legítimos representantes.
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado a V. Ex.ª. Ouvirei agora o nobre Senador Venâncio Igrejas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Desejava esclarecer a V. Ex.ª, em rápidas Palavras, como se
processou essa questão, porque, data venda, me parece que V. Ex.ª não estaria suficientemente
esclarecido. No discurso que pronunciei, há pouco, fiz exposição do fato. Logo que o Governador Carlos
Lacerda assumiu o Governo, baixou um decreto de intervenção na Companhia Telefônica. Esta recorreu à
Justiça e ganhou uma liminar de mandado de segurança.
O SR. PAULO FENDER: – Estou bem informado do assunto; foi a primeira intervenção estadual.
O SR.VENÂNCIO IGREJAS: – O Governador acatou a decisão da Justiça mas com fundamento em
norma do próprio contrato, fez a intervenção...
O SR. PAULO FENDER: – Para levantamento.
O SR.VENÂNCIO IGREJAS: – ...à qual a empresa teve que se sujeitar.
O SR. PAULO FENDER: – Foi uma intervenção de fiscalização.
O SR.VENÂNCIO IGREJAS: – Nomeou-se uma comissão de homens insignes, a fim de que
fizessem o levantamento do acervo da empresa concessionária. Essa comissão fez não apenas isso, como
também concluiu apresentando ao Governo um anteprojeto do ponto de vista jurídico, do ponto de. vista
técnico e do ponto de vista financeiro. Esse anteprojeto foi remetido, em Mensagem de julho do ano
passado, à Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara. No ano passado, falei desta tribuna sobre a
COPEG – Companhia Telefônica do Estado da Guanabara. Seria uma sociedade de economia mista, da
qual a atual Companhia Telefônica Brasileira participaria como minoritária. Nessa ocasião, a própria
Companhia Telefônica Brasileira buscou entendimento com o Governo do Estado para uma solução
administrativa. O Governo propôs, então, a venda das ações da Companhia à comunidade carioca,
pagáveis em debêntures por um valor a ser arbitrado pela Justiça.
O SR. PAULO FENDER: – Perfeito.
O SR.VENÂNCIO IGREJAS: – Não tendo havido solução no campo Legislativo, o Governador ainda
concedeu prazos, sempre pedidos e sempre esgotados pela Companhia Telefônica Brasileira.
O SR. PAULO FENDER: – Foi quando veio o memorando Jânio Quadros.
O
SR.VENÂNCIO
IGREJAS:
–
Exato.
A
Companhia
sempre
manobrou
junto ao Governo Federal, para tirar da esfera do poder concedente – que é o Estado –
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para o Federal, a solução do problema, visando não à solução técnica do serviço telefônico, mas única e
exclusivamente ao pagamento rendoso, ao dólar atuai, aos acionistas estrangeiros. V. Ex.ª há de convir
comigo – tanto mais que honra a chamada frente nacionalista do Congresso...
O SR. PAULO FENDER: – Linha nacionalista trabalhista.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – ...que sempre respeitaremos os acionistas estrangeiros, mas o nosso
interesse é dar telefones à população da cidade do Rio de Janeiro e então indenizar os acionistas da
concessionária. Ultimamente, a Companhia buscou entendimentos administrativos com o Governador
Carlos Lacerda, os quais S. Ex.ª aceitou, propondo à Companhia um plano, evidentemente não nos termos
em que se quis solicitar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, de pagamento ao dólar atual
das ações de uma Companhia que, como V, Ex.ª mesmo diz, é falida. O governador propôs pagamento em
debêntures, em prazo dilatado, aos atuais acionistas, do valor exato do patrimônio, conforme apuração dos
peritos do Estado e da Companhia, segundo os balanços da empresa e, em caso de discordância, para
desempate, por perito designado pelo Juiz; 2º) – garantia de um dividendo de 12% para essas debêntures,
também protegido contra a desvalorização da moeda. Como a Companhia alegou que tinha empréstimo
garantido pelo seu patrimônio, o governador declarou que na área da Guanabara o Estado ficaria subrogado dos ônus dessa garantia, ainda que S. Ex.ª considere que esses empréstimos são apenas uma
simulação através da holding do Grupo Light no Brasil, a COBAST, onde a figura do Dr. Henry Borden
recebe dinheiro no exterior a 4% e o empresta no Brasil às suas próprias companhias a 8%, e remetem
lucros, a títulos de juros e amortizações, como pretensos empréstimos. Estes são dados importantes para
V. Ex.ª, que tão interessado se mostra no magno problema.
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª vai-me permitir cortar o seu aparte para lhe dizer que está
oferecendo um bolo com muito açúcar para o paladar da linha trabalhista (Riso.) V. Ex.ª está acenando com
o apoio da aguerrida Bancada da União Democrática Nacional, não só quanto ao projeto de Código de
Telecomunicações, como para o de Remessa de Lucros. Vejo que podemos contar com a Bancada da
União Democrática Nacional para a aprovação do Projeto de Remessa de Lucros, em suas linhas
fundamentais, a fim de evitar que grupos como o Grupo Light, tendo à sua frente o inefável Henry Borden
atuem neste país impunemente.
Aceite V. Ex.ª minhas congratulações antecipadas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS – Reafirmo, em nome do meu Partido, que somos contra o capital
estrangeiro espoliativo e a favor daquele que vem fomentar a riqueza nacional. É preciso não confundir a
nossa linha de conduta, expressa em recente declaração de princípios do meu Partido. Desejo mesmo
esclarecer que não se esperou a aprovação do Projeto de Códigos de Telecomunicações pelo Congresso
Nacional.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Apenas uma aplicação experimental.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Diz muito bem V. Ex.ª, uma aplicação experimental. Urna vez
falhando o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e não se enquadrando na
"Aliança para o. Progresso" esse tipo de financiamento, o que se cogita – e é o pior – é de aumentar tarifas!
E isso não se faria para melhorar o serviço telefônico, mas para atender ao pagamento dos acionistas
estrangeiros da empresa. V. Ex.ª há de convir que a minha posição é insuspeita. Nunca defendi
jacobinismos nacionalistas. Mais de uma vez demonstrei linha de conduta que se poderia chamar de centro,
serena quanto a certas questões. O que não é possível compreender é que se cogitasse por decreto do
Poder Executivo, de uma operação ruinosa não apenas para a economia da Guanabara, mas para a
economia, já tão abalada, como bem disse o nobre Senador Jefferson de Aguiar, da própria Nação.

– 26 –
Se V. Ex.ª o permite, lerei alguns dados que trouxe para o meu discurso:
"O BNDE recebera um processo pelo qual pretendia o Governo Federal que o Banco comprasse as
ações da Companhia Telefônica por 165 milhões de dólares, que ao câmbio atual, daria aproximadamente
50 bilhões de cruzeiros, o que não foi feito porque o Conselho do Banco não apoiou a proposta."
O SR. PAULO FENDER: – Ai é que está a inverdade. C Conselho não se reuniu.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. Ex.ª o diz mas eu afirmo o contrário.
O SR. PAULO FENDER: – É preciso que o Senado registre o fato. O Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico foi quem o declarou, na sua autoridade de Presidente do mesmo Conselho,
que este não se havia reunido para estudar a matéria. Não importa que a Companhia Telefônica Brasileira
peça milhões de indenizações. O que importa é o Banco de Desenvolvimento Econômico concordar com
estas cifras e propor ao Governo a indenização.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – A Companhia Telefônica Brasileira não pediu...
O SR. PAULO FENDER: – O processo é originário de onde?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Os cálculos mais otimistas da própria concessionária atribuem, ao
seu patrimônio, na Guanabara, o valor de quinze bilhões. de cruzeiros, e, segundo ela própria reconhece,
pelos seus lançamentos, o seu acervo na área da Guanabara corresponde_ a quarenta e seis por cento do
valor total dos seus bens, nos quatro Estados brasileiros em que opera. Logo, quinze bilhões não são
quarenta por cento de cinqüenta bilhões de cruzeiros. Assim, fica o resto e é preciso se indagar a respeito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O resto é resto!...
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Por que esta magnanimidade em se pagar tão bem, de maneira
lucrativa, aos acionistas do Grupo Light? Que ela deve ser indenizada, não há dúvida. Não queremos fazer,
aqui, unia expoliação; mas não podemos deixar de defender o aspecto mais importante, que é o de atendêla na medida do interesse público e não para beneficiar acionistas de uma Companhia, como V. Ex.ª disse,
falida. Desejaria, no entanto, dizer que o Governador Carlos Lacerda passou mais de um ano mantendo
entendimentos com a Companhia Telefônica Brasileira. Deu-lhe os prazos solicitados, suportou
procrastinações e manobras, sofreu críticas diárias, e até perversas dos seus adversários políticos, que não
o acreditavam capaz de solucionar o problema dos telefones, como se ele fosse de hoje e não viesse desde
a gestão do Prefeito Alaor Prata, que teve a coragem de enfrentar o Grupo Light. Quero ainda ressaltar que
tudo foi feito para uma solução, para em entendimento que servisse à população do Estado da Guanabara e
que ao mesmo tempo atendesse à Companhia Telefônica Brasileira. Como último recurso, o Governador
baixou decreto considerando-a de utilidade pública para fins de desapropriação, vale dizer, para recorrer à
Justiça posteriormente. O Governo Federal com a intervenção obstou ao Estado este último recurso. A
verdade é que os Decretos, além de inconstitucionais, foram abusivos, sem fundamento na Constituição;
invadiram a área legislativa do Congresso Nacional e feriram fundo a autonomia de um Estado, membro da
Federação. Este Estado, por ato legítimo do seu governo, já havia feito a intervenção na Companhia. O que
há de curioso – e gostaria de pedir desculpa por este longo aparte – é a circunstância de a intervenção
federal, a esta altura, já ter valorizado as ações da Companhia Telefônica Brasileira dificultando, ainda mais,
a solução do caso quer através do Estado da Guanabara, quer através da União.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, meu intuito era esclarecer o problema desta
tribuna, e o consegui através dos brilhantes apartes que venho recebendo. Entretanto, Sr. Presidente, a
controvérsia está travada entre a intervenção federal e a intervenção estadual, em torno-da
qual, se emaranham, se debatem e se discutem e dão lições os juristas desta Casa. Nela não me meto
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nem tampouco quero aprender lições tão confusas. O que quero salientar desta tribuna – e este é o fim do
meu discurso – é que necessitamos, com urgência, dar ao País leis de que necessita e que estão rotuladas de
reformas de base.
O Projeto de Código Brasileiro de Telecomunicações não consentirá que já estejam valorizadas as
ações da Companhia Telefônica a esta altura, como disse o nobre Senador Venâncio Igrejas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – É só ver na Bolsa.
SR. PAULO FENDER: – Mas, por àquele projeto essas valorizações flutuantes não interessam. Pelo
projeto que está no Senado Federal, reformado pela Câmara dos Srs. Deputados, as empresas serão
indenizadas pelo valor histórico de seu acervo, e esse valor histórico há de prevalecer. Foi esse valor histórico
que o Governador Carlos Lacerda entendeu de admitir para as indenizações que tinha em vista. Penso que
entendeu assim.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não! Não! É preciso realmente, levar em consideração o valor
histórico, mas também a lei que se considere a desvalorização da moeda.
O SR. PAULO FENDER: – Perfeito.
O R. VENÂNCIO IGREJAS: – Acontece que o Governador do Estado da Guanabara, depois de ter
apresentado uma solução – a Conteg – com a Companhia Telefônica como minoritária, admitiu ainda entrar
em entendimento com a Companhia Telefônica Brasileira.
O SR. PAULO FENDER: – Interrompendo V. Ex.ª devo dizer que a Coteg foi combatida pelo Partido
Trabalhista Brasileiro na Câmara Estadual da Guanabara. Ela não é aquela companhia ideal contra trustes e
tubarões que V. Ex.ª parece fazer crer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não quero fazer crer; V. Ex.ª. está equivocado. Nem a União
Democrático Nacional nem o Governador Carlos Lacerda consideram ideal a fórmula da Coteg. Apenas
achavam-na mais factível aquela que dava oportunidade para solução mais rápida do problema. Apenas isso;
não a solução ideal. Mas, o que quero sublinhar é que o Estado da Guanabara propôs indenização pelo valor
constante dos livros da Companhia; ou haveria outro critério mais razoável??
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª seria capaz de dizer com que dinheiro
Governo pagaria a indenização?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Já disse a V. Ex.ª como seria feito: Pelo processo...
O SR. PAULO FENDER: – Ai está: esse processo de " e m 7 2 meses"...
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Não! O processo dos 72 meses era aquele pelo qual com os recursos
dos próprios usuários...
O SR. PAULO FENDER: – Exato.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – ...seriam levantadas as importâncias para instalação dos telefones,
sendo que há três Companhias interessadas em atender as questões referentes a material de instalação. Mas
não se trata disso. O que se propôs foi um critério de indenização – corno há pouco já havia dito a V. Ex.ª e
referi em meu discurso – com o pagamento em debêntures, em prazo dilatado, do valor exato do patrimônio
conforme apuração dos peritos do Estado e da Cia.
O SR. P A U L O FENDER: – Aí está o erro fundamental. Pagar em debêntures o valor
exato, atual do patrimônio! Essa Companhia iria, de bom grado, deixar que seu acervo imprestável
caísse nas mãos dos brasileiros e, depois de aqui ter lucrado milhões, levar ainda milhões por
um acervo imprestável. Essas debêntures não resolveriam o problema. Além do mais, não havia lei em
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que se fundamentasse a operação para ser aceita. Seria uma proposta do Governo que companhia
aceitaria, ou não. Haveria, então, um impasse. Foi contra o impasse que justamente interveio o Governo!
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – A Cia. Telefônica sempre criou impasses. Jamais quis encontrar
soluções, pois toda vez em que surgia objeções o Governo atendia. A objeção por ela agora apresentada
era de que havia empréstimos garantidos pelo seu patrimônio. O Governo propôs-se a assumir o ônus da
garantia. Ai, houve discordância, é claro. É que a companhia, por uma circunstância muito curiosa, não
queria aceitar o valor do patrimônio como está registrado em seus livros mais sim em dólares, ao câmbio
atual. Evidentemente, nenhum Governo responsável poderia aceitar essa condição, pois os dólares haviam
sido adquiridos a câmbio de favor, com taxas especiais. Como o Governo iria, portanto, incidir no grave erro
de levar em consideração o valor do patrimônio a dólar de Cr$ 318,00? Aí, a objeção!
O SR. PAULO FENDER: – Está bem. Ouvi o longo aparte de V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho. Fazendo soar os tímpanos.): – É com grande
constrangimento que peço a atenção de V. Ex.ª para o fato de se ter esgotado o tempo de que dispunha
para pronunciar seu discurso.
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado, Sr. Presidente, Concluirei.
Não posso, entretanto, terminar, Sr. Presidente, sem me indagar por que motivo vemos opiniões
antigamente, – é claro que não me refiro a nenhum dos eminentes colegas Srs. Senadores – alinhadas do
outro lado da fronteira nas discussões sócio-econômicas, neste País, que hoje se passaram para este lado.
Vemos que a tese nacionalista faz conversos, e eu o assinalo desta Tribuna com muita satisfação para
todos nós.
Não discuto o modos faciendi da intervenção ou encampação da Telefônica. Está provado, aqui, pelo
que ouço dos juristas, que nem a fórmula do Governador Carlos Lacerda, nem a fórmula do Presidente do
Conselho de Ministros, é a ideal. Mas, o que a Nação sabe é que o Governo de um Estado ia encampar
uma companhia estrangeira antes de haver qualquer lei nacional que autorizasse a encampação, o que
significaria, sem dúvida, o estabelecimento de uma situação insolúvel, porque a Companhia apelaria para a
Justiça. Então, ficaríamos no statu quo ante. Não surtiria efeito algum a encampação pretendida pelo
honesto Governador do Estado da Guanabara.
Mas, estavam ameaçadas as telecomunicações do País num dos seus centros mais importante,
aquele que mobiliza o circuito-tronco entre as cidades mais populosas da Nação – o Rio de Janeiro e São
Paulo. Então, foi aí que o Governo Federal interveio, não para encampar a companhia mas para estudar-lhe
a situação, a conjuntura em que ela se encontra, e resolver, dentro de seis meses, o problema.
Ora, existindo no Congresso Nacional uma lei em tramitarão, que criará um Conselho Nacional de
Telecomunicações e, mais do que isso, criará uma autarquia, uma entidade de economia mista destinada a
gerir todas as operações de telecomunicações que se fizerem no País, é fora de dúvida de que a medida é
consentânea com a tramitação do projeto.
Não temos por que estarmos aqui discutindo a maneira pela qual o Governo quer indenizar a
companhia, que não é boa, que melhor seria a que o Governador Carlos Lacerda propõe. O que devemos
fazer, no Congresso Nacional, é tomar a lição do episódio e votar, com urgência, o projeto que acabará por
dirimir a questão e traçará rumo certo, definido, em política de telecomunicações neste País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
Enquanto discursava o Sr. Paulo Fender, o Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, assumindo-a o
Sr. Mourão Vieira.
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O SR. PRESIDENTE (MOURÃO VIEIRA): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, Senhores Senadores, o Correio da Manhã de hoje, na
coluna "Mundo Político", declara que o ex-Governador do Estado de Alagoas, Sr. Muniz Falcão, afirmara o
seguinte:
"Nunca se matou tanta gente, como nos últimos tempos em Alagoas."
E adianta que aquele ex-Governador havia enumerado vários exemplos de morte e atentados
políticos, sem que o Governo; que pertence à União Democrática Nacional, tomasse qualquer providência E
continua em suas declarações:
"O último atentado quase roubou a vida de um Deputado, o Sr. Pedro Timóteo, chefe político do
Município de Muriti. Chefiou a emboscada o Sr. Fausto Cardoso, ajudado por um filho e um irmão. As balas
não alcançaram o Deputado, mas atingiram a esposa do mesmo, que com ele viajava:"
Sr. Presidente, como alagoano e representante de Alagoas nesta Casa, não poderia, absolutamente,
silenciar, em face de uma declaração que é, na realidade, a maior inverdade dos últimos tempos.
Alagoas vive, desde a instalação do atual Governo em janeiro de 1961, um clima de paz. Ainda
ontem o Sr. Governador do Estado de Alagoas, quando se encontrava no Aeroporto de Brasília, a fim de
assistir ao embarque do Exmo Sr. Presidente da República, foi felicitado por uma dás mais altas autoridades
militares do País que, na ocasião, declarou sentir-se satisfeita e orgulhosa do atual Governo alagoano, vez
que aquela pequena Unidade da Federação, no momento, não trazia qualquer problema para a segurança
nacional. Essa declaração de uma das mais altas autoridades militares do País constitui um desmentido à
declaração atribuída ao ex-Governador Muniz Falcão e publicada no Correio da Manhã em sua edição de
hoje.
Sr. Presidente, afirmo, sem medo de errar, que o meu Estado vive, sob a orientação do seu atual
Governo, um clima de paz, de segurança, o que não ocorria no Governo passado.
Com referência ao atentado contra a vida do Deputado Pedro Timóteo, posso esclarecer que o
cidadão apontado como seu autor, durante todo o período de governo do Sr. Muniz Falcão, não pôde residir
no Município de Murici, onde mantinha seus negócios com uma pequena fábrica. Certa vez, por ter sua vida
ameaçada, chegou a receber garantia do Exército Nacional para ir ao município.
Digo mais: os fatos ocorridos durante o Governo atual foram ou estão sendo devidamente apurados.
A frente da Secretaria do Interior encontra-se um Oficial do Exército, pessoa não vinculada à terra, que tem
procurado agir com isenção de ânimo para assegurar o clima de paz ora existente.
O Sr. Muniz Falcão melhor serviço teria prestado às Alagoas se evitasse declarações de tal natureza.
Nós, alagoanos, estamos empenhados em tirar nosso Estado do subdesenvolvimento, em atrair indústrias,
pois desejamos que, além de suas fronteiras, seja conhecido não como uma terra onde se mata, mas sim
como uma terra onde se trabalha, onde sua gente constrói para a riqueza do Brasil. (Muito bem! Muito
Bem!!)
O SR. PRESIDENTE (MOURÃO VIEIRA): – 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
Votação,
em
discussão
única,
do
Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº
115,
de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa de origem), que cria Juntas de Conciliação e
Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências – em regime
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de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 77, de
1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES
– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
2º– (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob nºs 1 a 3 – CSPC;
– da Comissão de Finanças:
1º– oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º– oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência. nos termos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n? 126, de 1961, que dispõe sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

17ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 4 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. RUI PALMEIRA E GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Paulo Fender – Zacharias de Assumpção – Joaquim Parente – Fernandes Távora –
Menezes Pimentel – Reginaldo Fernandes – Ruy Carneiro – Ruy Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre
Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Jefferson de Aguiar –
Arlindo Rodrigues – Miguel Couto – Gilberto Marinho – Venancio Igrejas – Benedito Valadares – Pedro
Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – Lopes da Costa – Nelson Maculan – Mem de Sá – Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 28 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
– Nº 88 (nº de origem 44), de 2 do mês em curso – do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício da Presidência da República – restitui autógrafos do Projeto de Lei da Câmara, sancionado, que
dispõe sobre a efetivação de servidores interinos e dá outras providências;
– Nº 7 (nº de origem 116/62), de 29 de março, do Sr. Presidente do Conselho de Ministros –
comunica haverem sido solicitados à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) as
informações pedidas pelo Sr. Senador Afrânio Lages em seu Requerimento nº 65, de 1962.
TELEGRAMA
Senador Auro Moura Andrade
Presidente Senado Federal
Brasília (DF)
Comarca Aparecida Tabuado vg Mato Grosso vg vem sofrendo ação delituosa Delegado Polícia pt Já
comunicamos Governo Estado sem alcançar resultado pt Apelamos sentido justiça vossência fazer
prevalecer direito e voltar tranqüilidade povo pt Respeitosas saudações Dr. Juarez Mancíni Juiz de Direito e
Eleitoral.
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COMUNICAÇÃO
Em 4 de abril de 1962
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em obediência ao disposto no art. 38 do Regimento
Interno, que me afastarei do País dentro de poucos dias, a fim de participar dos trabalhos da Reunião do
Conselho da União Interparlamentar a realizar-se em Roma.
Atenciosas saudações. – Miguel Couto.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 99, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª se digne de requisitar do Sr. Presidente do Conselho de Ministros as seguintes
informações:
1º) inteiro teor dos pareceres, despachos, sugestões ou quaisquer pronunciamentos a respeito e
constantes do processo referente à intervenção na Companhia Telefônica Brasileira (Estado da Guanabara
e outros);
2º) remessa das solicitações e impugnações da empresa;
3º) quais as dotações ou créditos que seriam utilizados no implemento das obrigações decorrentes da
intervenção ou encampação da Companhia Telefônica Brasileira.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin. (Pausa.)
Também não se acha presente.
Tem a palavra o nobre Senador Joaquim Parente.
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Senhor Presidente, Senhores Senadores, a consolidação da
mudança da Capital da República figura na ordem do dia das cogitações políticas deste País. A imprensa e
a tribuna parlamentar freqüentemente se ocupam do assunto, variando, mesmo, às vezes de modo
fundamental, a natureza das questões propostas. Dentro do tema, entretanto, avultam duas convicções – a
primeira é a de que Brasília é irreversível, representando a idéia do regresso a prova inconteste de um povo
ainda não amadurecido para os seus mais altos destinos.
A segunda convicção, Sr: Presidente, consiste na verdade inelutável de que o principal problema hoje
existente, a impedir a consolidação da transferência, é o de ordem habitacional.
É este um denominador comum, existente na consciência dos políticos e da opinião pública
interessada na sorte da Capital. O próprio Senado não tem faltado ao debate sobre matéria de tamanha
importância, através das vozes mais autorizadas. Dentre estas, força é destacar, como preito de justiça, os
repetidos e incisivos pronunciamentos do saudoso Senador Cunha Mello. Com incontestável autoridade no
assunto, decorrente de sua condição de supervisor da mudança desta Casa, o eminente colega
desaparecido assinalava, há já um ano, a principal crise daquela conjuntura, embora estudando-a do restrito
ângulo do interesse do Senado.
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Assim tem ocorrido, Sr. Presidente, com uma freqüência que comprova, antes de tudo, a magnitude
do problema.
Ainda recentemente, o Senhor Ministro do Trabalho, segundo o noticiário da imprensa, encaminhou
estudo à consideração do Conselho de Ministros, com vistas ao equacionamento e solução da matéria.
Preconiza S. Ex.ª. a venda dos imóveis construídos em Brasília aos seus atuais ocupantes, realizando-se
novas construções com os recursos decorrentes de tal transação. Para tanto, o Governo Federal,
reservando-se 51% das ações que possui nas sociedades de economia mista, transferiria para a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital o excedente daquele percentual. Assim a Novacap contaria com
os recursos financeiros indispensáveis à compra dos imóveis construídos nesta cidade pelos órgãos da
previdência social.
Data venia, não me parece ser este, Sr. Presidente, o caminho mais feliz para a solução do problema.
Ao contrário, malgrado os bons propósitos que, por certo, inspiraram o Sr. Ministro do Trabalho, a sua
fórmula encerra um verdadeiro cortejo de inconvenientes, dentre os quais se torna difícil, mesmo, indicar o
mais danoso ao interesse público.
Os Institutos, proprietários dos imóveis construídos em Brasília, alienariam valioso patrimônio
imobiliário, beneficiado, já agora, por um constante processo de valorização. E não é este, a meu ver, “o
meio mais eficaz de mobilização de recursos destinados a novas construções”, conforme acredita o Sr.
Ministro Franco Montoro. Os Institutos de Previdência seriam forçados a se desfazer, a curto prazo, das
ações recebidas nos termos do processo sugerido, em uma mobilização – aí sim – monstruosa e, por isso,
talvez ruinosa para sua economia, em um montante aproximado da ordem de Cr$ 20.000.000.000,00 (vinte
bilhões de cruzeiros). Mas, Sr. Presidente, a inconveniência da fórmula, evidentemente antieconômica, está
demonstrada no fato de que, com a cifra ora aludida, os Institutos, casos desejassem reinvestir na
construção imobiliária, obteriam, com os atuais preços de custo, apenas a metade do seu patrimônio atual.
Além disso, Sr. Presidente, convoco a atenção dos meus eminentes colegas para o impacto que essa
oferta maciça determinaria na cotação de tais ações, no mercado de títulos e valores. Não será possível,
mesmo, avaliar ou predeterminar a capacidade de absorção, em prazo relativamente curto, dessa
verdadeira massa de papéis de crédito pelo aludido mercado de títulos e valores, sujeitos às perenes
contingências da lei da oferta e da procura. A própria índole das ações de sociedade de economia mista ou
paraestatais, como a Cia. Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores, Petrobrás, Hidrelétrica de São
Francisco, poderia afugentar o capital particular. Este se retrairia fatalmente, porque a orientação do
Governo, visando muitas vezes, aos interesses nacionais, repeliria a índole puramente especulativa,
essência e característica do investimento privado.
A evidência de tais aspectos desaconselha, em meu entendimento, a adoção da fórmula proposta.
Cumpre acentuar, Sr. Presidente, que os imóveis construídos pelos Institutos estão arrendados
contratualmente ao Governo Federal. Isto quer dizer que, ao menos até abril de 1963, existirão sérias
dificuldades jurídicas, a impedirem a adoção do sistema apregoado pelo Sr. Ministro do Trabalho. Nesse
terreno, aliás, cumpre advertir que S. Ex.ª esbarrará com óbices de ordem legal na execução de seu
esquema. Solicito a atenção dos juristas da Casa para a afirmativa de que se torna desnecessária a
existência de lei autorizativa da transferência das ações, dentro do processo preconizado. Não a endosso,
assim como não compreendo possa a Novacap operar, sem autorização legal, em transações que
disponham sobre o seu patrimônio.
Por tais fundamentos, Sr. Presidente, não sei, realmente, onde se assenta o otimismo do Sr. Ministro
do Trabalho, quanto à exequibilidade da proposição que encaminha ao exame do Conselho de Ministros.
Melhor seria se o Governo decidisse submeter à consideração do Parlamento o plano elaborado pelo
Grupo de Trabalho de Brasília para a solução do problema.
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Tanto quanto se conhece de tal plano, do qual se ocuparam os jornais em diferentes oportunidades,
apresenta ele soluções simples e, sobretudo, com grande flexibilidade, que atende, acima de tudo, à
realidade da Nova Capital.
Qual é, com feito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa realidade?
Em primeiro lugar, apresenta-se um chocante contraste entre, de um lado, os Poderes Legislativo e
Judiciário e, de outro lado, o Poder Executivo. Enquanto os dois primeiros, não obstante os maiores
sacrifícios de ordem pessoal, encontram-se em pleno funcionamento em Brasília, o último apenas instalou a
Presidência da República e alguns poucos gabinetes ministeriais. Ainda assim, tais gabinetes, desassistidos
de qualquer recurso, não têm condições para oferecer assistência, informação ou orientação aos outros
Poderes, na obra de entrosamento que deve necessariamente existir entre os três ramos constitucionais da
República.
Essa anomalia, Sr. Presidente, é constantemente justificada, pelos setores responsáveis do
Executivo, na inexistência de unidades residenciais, em número suficiente para completar a mudança
daquele Poder. Agora, tem ele em mãos, conforme afirmei, um plano sério, simples, objetivo, para
solucionar o problema – o plano da lavra do Grupo de Trabalho de Brasília. Dirigido, desde os primórdios da
transferência da Capital, por um valoroso e competente pugilo de idealistas, o GTB, às vezes tão criticado
da tribuna parlamentar – e nem sempre com observância dos princípios de justiça – possui um inegável
saldo positivo em suas realizações. E dentre estas avulta, no momento, a elaboração do plano de
financiamento para construções em condomínio ou de moradia própria. Prevê um empréstimo de Cr$
21.000.000.000,00 (vinte e um bilhões de cruzeiros), em parcelas de quatro anos, sendo Cr$
16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de cruzeiros) para construção de residências financiadas, e Cr$
5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros) para a definitiva instalação dos três ministérios militares,
Estado-Maior das Forças Armadas, Conselho de Segurança Nacional e Departamento dos Correios e
Telégrafos. O montante anual será depositado no Banco do Brasil, em conta especial, donde somente serão
retiradas parcelas por meio de processos de pagamento a construtores e através de obras medidas,
executadas e fiscalizadas. Não haverá, portanto, grande desembolso de capital, até porque a fiscalização
das obras, executada por engenheiros dos ministérios e outros órgãos do Governo, não será objeto de
maiores despesas.
Veja o Senado que a simplicidade do plano resolve, do ângulo patrimonial, o justo interesse do
funcionário transferido, que amortizaria, em vez do aluguel, parcelas mensais para aquisição de casa
própria. Além disso, o sistema, prevendo a devolução do imóvel até então ocupado pelo servidor,
possibilitará a transferência de outro para Brasília, ensejando, destarte, o prosseguimento da política da
mudança.
Releva acrescentar, Sr. Presidente, que, segundo os cálculos elaborados, a arrecadação dos
financiamentos possibilitará o retorno de mais de um bilhão de cruzeiros. Tal importância será reaplicada no
processo de construções, as quais, por isso mesmo, não poderão sofrer solução de continuidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, conforme acentuei, o plano do Grupo de Trabalho de Brasília, pela
sua simplicidade técnica e caráter flexível, está colocado em perfeita sintonia com a realidade de Brasília. O
domicílio constitucional da Nação merece um tratamento compatível com o seu papel no cenário nacional.
O quadro da realidade brasileira perante o mundo, no que tange à grande promoção publicitária para
o nosso País, resultante da mudança, está a merecer a moldura da compreensão do Governo Federal, na
solução do problema de residências. Força é enfrentá-lo com decisão e coragem. E o primeiro passo, em
meu entendimento, estaria dado com a remessa ao Congresso Nacional do documento de autoria do Grupo
de Trabalho de Brasília.
Pessoalmente, entendo, Sr. Presidente, que a consolidação da mudança da Capital
representa uma alta exigência da dignidade nacional, que não pode mais, transcorridos
dois
anos,
suportar
os
sucessivos
adiamentos
da
solução
de
proble-
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ma de tamanho relevo. Faça-se alguma coisa. Prossiga-se na tarefa de plantar a civilização na hinterlândia
brasileira. Continue-se a oferecer condições para a definitiva instalação da Nova Capital. Comprove-se ao
mundo a pujança e a capacidade realizadora de um povo que, apesar dos tropeços e dificuldades de seus
caminhos, tem os olhos voltados para sua própria grandeza e felicidade. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, a Lei nº 3.995, de 14 de dezembro de 1961, que aprovou
o Plano Diretor da Sudene para o ano de 1961, dispõe no art. 34:
“É facultado às pessoas jurídicas e de capital cem por cento nacional efetuarem a dedução até
cinqüenta por cento nas declarações do imposto de renda, de importância destinada ao reinvestimento ou
aplicação em indústria considerada, pela Sudene, de interesse para o desenvolvimento do Nordeste.
§ 1º A importância a que se refere esse artigo será depositada no Banco do Nordeste do Brasil S/A,
fazendo-se o recolhimento em conta especial, com visto da Divisão do Imposto de Renda ou suas
delegacias nos Estados e ali ficará retida para ser liberada na conformidade com o disposto no parágrafo
seguinte.
§ 2º A Sudene aprovará, a requerimento do Interessado, os planos de aplicação da importância retida
e, uma vez aprovados os mesmos, autorizará a sua liberação que se fará parceladamente, à proporção das
necessidades da inversão.
§ 3º Os planos aprovados deverão ser aplicados no prazo de três anos a partir da retenção do
imposto de renda. Esgotado este prazo, a importância retida se incorporará à renda da União.”
Posta a vigorar a Lei nº 3.995 desde dezembro do ano passado, até hoje não se procurou
regulamentar disposição de tanta significação para a reabilitação econômica do Nordeste.
A Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco (Codep) inicia movimento no Estado no sentido de
que esse dispositivo seja regulamentado com a máxima brevidade. Agora, no mês de abril, teremos o
encerramento do prazo para apresentação das declarações de renda, e a partir de junho do corrente ano a
arrecadação do referido imposto será iniciada. Não é possível que dispositivo dessa natureza continue sem
regulamentação, que possibilitaria aos interessados utilizar a faculdade que a lei lhes confere, de efetuarem
dedução até cinqüenta por cento nas declarações de imposto de renda, para reinvestimento ou aplicação
em indústria considerada pela Sudene de interesse para o desenvolvimento do Nordeste.
Ao tratar do assunto, da tribuna do Senado, dirijo caloroso apelo ao Presidente do Conselho de
Ministros, ao Sr. Ministro da Fazenda, e ao Superintendente da Sudene no sentido de se tomarem as
providências necessárias para que a regulamentação aludida, não tarde. É em nome do Nordeste brasileiro,
do qual sou também representante nesta Casa, que expresso as minhas esperanças de que este apelo não
cairá no vazio, antes será urgentemente atendido, porque se trata, – repito – de assunto de extraordinária
importância para o desenvolvimento econômico do Nordeste.
É preciso que a Sudene esclareça, desde já, quais indústrias considera de interesse
para o desenvolvimento do Nordeste, a fim de que os industriais, ou pessoas que queiram
implantar indústrias, – não só as residentes no Nordeste, senão também as de qualquer parte do
território nacional, que ali desejarem investir capitais – conheçam das indústrias que preenchem os
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requisitos exigidos pela lei, e possam então fazer a retenção que a lei lhes assegura.
É o apelo que faço desta tribuna e como nordestino espero venha a ser ouvido pelas altas
autoridades do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Continua a hora do Expediente. Tem a palavra o nobre
Senador Nelson Maculan.
O SR. NELSON MACULAN: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho recebido dos Municípios
paranaenses que se dedicam à produção do algodão, telegramas em que as Associações Rurais, como
também os homens responsáveis pela administração dos mesmos municípios solicitam nossa interferência
no sentido de ser resolvida a situação da comercialização do algodão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupados como estávamos, na diversificação da produção
agrícola em nosso Estado, desde o ano de 1957, quando ocupávamos a Presidência da Associação Rural
de Londrina, tentamos estabelecer no Norte do Paraná condições extras que possibilitaram ao Paraná
alcançar o posto que ora ocupa, de segundo Estado produtor de algodão; podemos afirmar que, no máximo,
dentro de três anos, a exemplo do que fez com o café, atingirá o primeiro lugar em produção de algodão em
nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sempre que a colheita é abundante, que tudo transcorre
favoravelmente ao lavrador, no início da comercialização da safra do algodão manobras especulativas
procuram prejudicar os cotonicultores. E, os meios para esse fim são os mais diversos. Todas as vezes em
que se obtém uma colheita satisfatória de algodão, duas ou três firmas, monopolizam a compra do produto,
não somente do Paraná mas de todo o Brasil, e, através de manobras de desinteresse pela compra do
produto, vão, paulatinamente, provocando a baixa das cotações. É o que se verifica constantemente.
Se não me falha a memória, em 1958, devido a uma resolução da Cacex, que proibia a exportação
do algodão, o produto chegou ao preço mais vil. Depois, que o produto estava nas mãos dos
açambarcadores do mercado em nosso País, estes conseguiram uma ordem para que o algodão fosse
exportado, os preços foram triplicados e, com essa medida, obtidas grandes fortunas à custa do sacrifício
dos homens que trabalham a terra.
O que se passou com o algodão, com o amendoim ocorrerá, também, com os cereais e com a juta,
como muito bem alertou numa das últimas sessões desta Casa, o nosso ilustre colega, Senador Mourão
Vieira, quando discursava a respeito das dificuldades por que passavam os plantadoras de junta no
Amazonas.
Todos os anos a tática é a mesma, as manobras se repetem porque, infelizmente, a Comissão de
Financiamento da Produção continua, erradamente, tentando resolver o problema da defesa do preço
mínimo da produção, no centro de consumo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por várias vezes tenho ocupado esta tribuna, para trazer uma
colaboração honesta, construtiva, aos homens que dirigem nossa Pátria, e que procuram combater a alta do
custo de vida, através de leis da Cofar, das Comap, medidas que nenhuma força tem, pois na realidade não
conseguem dominar a ganância dos intermediários.
Como solução definitiva para o problema, deveria a Comissão de Financiamento da Produção
deslocar-se para o interior, penetrar no “Hinterland”, dar essa garantia ao lavrador, para que não aconteça o
que ora ocorre com o algodão, com o amendoim e com os cereais. No interior ninguém sabe da existência
da Comissão de Financiamento da Produção.
Entretanto, os agricultores continuam plantando e esperando pelas providênciais do Governo que,
infelizmente, sempre falha.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelo, uma vez mais ao Sr. Primeiro-Ministro para que tome as
devidas providências no sentido de evitar que a plantação do algodão sofra esses hiatos tão prejudiciais ao
homem que planta e trabalha a terra. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Nelson Maculam, o Sr. Rui Palmeira deixa a cadeira da presidência,
assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender por cessão
do nobre Senador Mourão Vieira.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, venho desta tribuna expressar os sentimentos de civismo
da família trabalhista brasileira, em qualquer legenda partidária que ela se encontra, a respeito da visita que
está fazendo o Presidente da República à grande nação capitalista do hemisfério.
O noticiário dos jornais nos informa de que o Sr. João Goulart tem recebido as maiores
demonstrações de carinho do povo norte-americano, tem, com sua comitiva, visitado serviços e instituições
e manifestado o desejo de o povo brasileiro encontrar da parte dos norte-americanos a cooperação de que
necessita para o atendimento de nossas necessidades de país subdesenvolvido. Releva salientar,
entretanto, que por uma circunstância histórica que não vem ao caso, se encontra na Presidência da
República um homem que se tem batido durante toda a sua vida política pelas idéias trabalhistas, isto é,
pela tese nacionalista e trabalhista que é, realmente, aquela que coloca os homens que a defendem mais
para a esquerda do que para a direita. Não há como fugir, o Sr. João Goulart, do seu passado e não há de
ser a sua condição de Presidente da República que o faça mudar a sua atitude política tão conhecida no
país.
Sou daqueles que sempre afirmaram desta tribuna que o trabalhismo é aquela fórmula política
mediante a qual homens de boa vontade e de atuação incansável pela evolução político-administrativa do
seu país – e eu me refiro ao Brasil particularmente – procuram conciliar os interesses do mundo capitalista
com o mundo quase indigente daqueles que vivem exclusivamente na trilha cristã de ganhar o pão com o
suor do rosto.
Estou certo de que, sem exageros de política esquerdista, mas com a preocupação de ser fiel à
nossa causa, isto é, à causa trabalhista e nacionalista deste País, o Sr. João Goulart, nos Estados Unidos,
há de formular aqueles apelos que estejam absolutamente conforme com o pensamento do Brasil inteiro, no
recebimento de ajuda estrangeira que não sacrifique jamais a nossa altivez histórica, nem os nossos
propósitos de prosseguir com um sentido de independência marcante na nossa trilha de emancipação
econômica.
Sr. Presidente, sabemos que se tem celebrado acordos de cooperação entre os Estados Unidos e o
Brasil, para atendimento de várias necessidades nacionais. Um desses acordos, que realmente produziu
resultados satisfatórios e elogiáveis, foi aquele que diz respeito especialmente à Amazônia e que vigorou
até pouco tempo, propiciando a instituição do chamado Serviço Especial de Saúde Pública – SESP. Esse
acordo, que está na rubrica dos chamados Acordos de Washington – não há negar – representa inestimável
contribuição dos Estados Unidos ao Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – É com desvanecimento que ouço os apartes de V. Ex.ª, que representam
sempre contribuição valiosa aos meus discursos no Senado.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a V.Ex.ª. Felizmente, não é só esse Acordo que merece
os nossos elogios a nossa gratidão. Os Estados Unidos da América do Norte têm procedido cavalheiresca e
irmãmente com o Brasil. É lastimável que ainda haja alguém, neste País, que se insurja contra essa grande
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e magnífica Nação, cuja preocupação constante tem sido fazer o bem às Nações do Continente.
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
Não desejo que qualquer restrição que faça, desta tribuna, a acordos com os Estados Unidos, seja
levada à conta de hostilidade àquele grande povo, àquela grande Nação da história da humanidade.
Entretanto, se o Governo norte-americano, através das melhores relações diplomáticas com o Brasil, tem-se
esforçado por produzir uma política aceitável, há que distinguir o Governo de certos grupos capitalistas
norte-americanos que, atuando não somente no Brasil, mas em qualquer outro país subdesenvolvido, neles
aplicam seus capitais de maneira quase cruel, agindo de modo que não se compadece com os elementares
sentimentos de solidariedade humana, pois procuram o estrangeiro para auferir lucros à custa do trabalho
de povos humildes.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª mais um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Já fiz ver aqui aos meus nobres colegas – e, naturalmente, a V.
Ex.ª também – que há que distinguir entre o capital que entra neste País para reproduzir-se e beneficiar a
Nação, capital conhecido e que tem direito a juros certos e à amortização porque, do contrário, seríamos
injustos, ingratos e mesmo doidos; e o capital que entra sorrateiramente por mãos de negociantes
inescrupulosos, que vêm fazer fortuna à custa da Nação. Este porém, não se confunde com o capital sadio,
e se determinados grupos fazem moambas, velhacarias, a culpa é nossa, porque não coibimos aqueles que
agem mal, que praticam lenocínio e toda espécie de fraudes dentro deste País. A culpa é de quem não faz
leis ou, se as faz, não as cumpre. Somente isto. Creio, por conseguinte, que a América do Norte nada tem a
ver com o malfeito de alguns dos seus súditos, que entram no país e que roubam porque os seus habitantes
não tomam o cuidado de se precaver contra os ladrões.
O SR. PAULO FENDER: – Recolho, com muito prazer, as palavras de V. Ex.ª, perfeitamente
coerentes com o ponto de vista que expresso, desta tribuna. V. Ex.ª, mais uma vez, confirma que o Senado
da República tem um só pensamento quanto ao tratamento a ser dispensado ao capital estrangeiro neste
País: o de aceitá-lo como necessário ao nosso desenvolvimento, mas o de fiscalizá-lo através de leis que
são normais, não só no Brasil como em outros países do mundo que recebem capitais estrangeiros. A
propósito, brevemente apreciaremos o Projeto que regula a remessa de lucros para o exterior.
O SR. RUY CARNEIRO: – Hoje mesmo teremos uma reunião da Comissão que estuda a matéria,
conforme o seu Relator, Senador Mem de Sá, acaba de nos comunicar.
O SR. PAULO FENDER: – Comunica-nos o Senador Ruy Carneiro que, hoje mesmo, se reunirá a
Comissão que estuda o importante Projeto. Obrigado a V. Ex.ª.
Como dizia eu, o Projeto que regula a remessa de lucros para o exterior ou o investimento de capitais
estrangeiros neste País virá muito brevemente a plenário, será aqui debatido e estou certo de que esta
Casa encontrará as soluções que se esperam para resolver o magno problema:
Sr. Presidente, referia-me eu, antes de receber o honroso aparte do nobre Senador Fernandes
Távora, a certos grupos de capitalistas estrangeiros que atuam em países subdesenvolvidos apenas sob a
égide da fraude e da ganância desenfreadas. Um desses grupos está hoje no cenário político-social deste
País. É o chamado “Grupo Light”, da celebérrima Companhia Telefônica Brasileira. Vou dar um pequenino
exemplo da inconformidade de atuação deste grupo que, diga-se de passagem, não é constituído,
exclusivamente, de norte-americanos, mas também de outros capitalistas porque, quando eles se unem no
capital expoliador, perdem até a nacionalidade. Esse “Grupo Light”, há bem pouco tempo, fez um
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empréstimo nos Estados Unidos, com o endosso do Brasil, a juros de 4,3/4%, e depois emprestou esse
dinheiro ao próprio Brasil a juros de 8%! Então, uma Companhia falida, que explora serviços públicos num
País e que para ampliá-los ou mantê-los necessita de investir mais capital e não o investe; antes, pelo
contrário, vai ao mundo capitalista, do qual procede, e empresta dinheiro a juros baixos para trazer esse
próprio dinheiro emprestado ao País onde atuam, a juros em dobro. Então, Companhias ou grupos que
assim procedem são, sem dúvida, inconvenientes aos interesses nacionais.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Um País em que têm lugar fatos da ordem que V. Ex.ª está
proclamando não tem Governo, e se o tem, este não cumpre absolutamente o seu dever; porque o Governo
de um País onde se fizessem operações desta ordem tomaria providências imediatas ou, então, deveria ser
tangido a pau do cargo que ocupasse indevidamente.
O SR. PAULO FENDER: – Entendo a veemência de V. Ex.ª à conta estrita do patriotismo que avida.
V. Ex.ª é homem que vibra pelos interesses nacionais e pelo civismo jamais afastado de sua alma de bom e
conhecido patriota, todas as vezes que se discutem casos desta natureza.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a V. Ex.ª Apenas cumpro meu dever de cidadão; não faço
nada demais.
O SR. PAULO FENDER: – Os apartes de V. Ex.ª são depoimentos que honram o discurso de
qualquer orador que tem a fortuna de ouvi-lo.
Mas, Sr. Presidente, definidas todas as questões sociais que preocupam o Brasil neste momento,
esperamos nós, trabalhistas, que o Sr. Presidente João Goulart, nos Estados Unidos, não se afaste um
centímetro da linha que o Congresso Nacional está traçando através dos projetos de lei que por aqui têm
tramitado para a política desenvolvimentista do País.
Já o precedeu, na viagem, o grande Presidente Juscelino Kubitschek, que na grande nação amiga
declarou estar ultrapassada a época em quê o Brasil permitia a exploração dos serviços públicos por capital
estrangeiro.
Li agora o noticiário da visita do Presidente João Goulart aos Estados Unidos. S. Ex.ª do mesmo
passo ali afirmou que a estatização dos serviços públicos no Brasil é medida que preocupa não só o seu
Governo como o povo brasileiro e constitui linha programática em política da qual não nos afastaremos. E
pelos comentários da imprensa estrangeira, chega-se à conclusão de que o próprio Governo norteamericano não esboçou, não manifestou uma só palavra de reação a essa declaração brasileira.
Então, Sr. Presidente, que o Sr. João Goulart, nos Estados Unidos, represente intrinsecamente o
trabalhismo que o levou ao Poder e ofereça aos norte-americanos todo o nosso desejo, toda a nossa boa
vontade, toda a nossa esperança, no sentido de que os capitais americanos venham atuar, aqui,
disciplinados pela legislação brasileira e realmente imbuídos do intuito de nos ajudar com seus dólares.
Porque nós não queremos o seu trabalho, porque nós apenas queremos ajuda financeira para que milhões
de brasileiros produzam o trabalho de que somos nós, bem o sei, tão capazes de realizá-lo quanto qualquer
povo civilizado o seja.
Os conflitos individuais que se travam na ordem político-econômica do Brasil, que se transferem a
conflitos de grupos, ainda não atingiram, felizmente, o grande conflito social, em o qual é fatal que venha
desaguar, se por acaso, despercebido do seu papel histórico, o Congresso Nacional não adotar as
providências legislativas urgentes de que o País carece.
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Só uma força, Sr. Presidente, só uma força social é capaz de dominar o egoísmo dos grupos
capitalistas, que ainda não se compenetraram de que uma nova ordem é necessária neste País, a fim de
que ele possa progredir realmente: é a força do nacionalismo. Não esse nacionalismo chamado de verdeamarelo, esse nacionalismo utópico, abstracionista, dos que não chegam até o povo; daqueles que
despercebidos da miséria das favelas e das torturas das donas de casa, que manejam orçamentos
deficientes para o atendimento das necessidades mais elementares dos lares brasileiros, fazem propaganda
de um Estado jacobinista, de um Estado que apenas se preocupa com o processo histórico da tradição; não
esse nacionalismo, mas um nacionalismo verdadeiro, este sim, dos que conhecem as questões sociais, dos
que discutem salários, dos que discutem problemas de divisão de trabalho, de opressão de trabalhadores
por patrões, dos que discutem as fraudes ocorridas nos superfaturamentos dos capitalistas que lesam o
Imposto de Renda e vivem à tripa forra nas grandes capitais brasileiras, dos que querem um país
socialmente equilibrado, através do respeito à condição humana do trabalhador, através do reconhecimento
de um outro valor ao trabalho humano, isto é, o valor social do trabalhador.
Estes são os que professam o verdadeiro nacionalismo. E esse nacionalismo, que se não aparta da
tese trabalhista, é aquele que deve estar imperando, com todas as veras da sua autenticidade, no coração
do Presidente João Goulart, a esta hora nos Estados Unidos.
São os meus votos para que S. Ex.ª e sua comitiva voltem dos Estados Unidos bem-sucedidos, tão
bem-sucedidos que não tenham se desviado um passo da linha nacionalista por que está esperando o País
que eles prossigam.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, recordo-me de que, no ano passado, Senadores de vários
Estados da Federação dirigiram apelos ao então Chefe da Nação, Sr. Jânio Quadros, e ao seu Ministro da
Viação, no sentido de não se permitir a supressão de alguns ramais de estradas de ferro, considerados
deficitários. Na ocasião, solidarizei-me com os meus colegas, representantes daqueles Estados.
Agora chegou a vez da Paraíba. O Superintendente da SUDENE, meu ilustre coestaduano e amigo,
Dr. Celso Furtado, nascido no meu município sertanejo de Pombal – segundo telegramas, comunicações e
reclamações precedentes da Paraíba – determinou a supressão, por considerá-los deficitários, de dois
ramais ferroviários da chamada “zona do brejo” que liga Malungú, – nome atual da antiga estação de
Camarazal, da Rede Ferroviária do Nordeste – à Lagoa Grande, e o que une Guarabira, importante
município também da zona do brejo, à Bananeiras.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª tem toda razão em dirigir este apelo. O que me parece,
nesta questão da supressão dos ramais deficitários, é que possivelmente não tem havido estudo cuidadoso
do problema. Pelo simples fato de um ramal ferroviário se revelar deficitário, não se deve, pura e
simplesmente concluir pela sua supressão, senão depois de esgotados todos os elementos de estudo da
situação, e verificada a impossibilidade da sua recuperação financeira. Estou inteiramente de acordo, em
princípio, com o apelo que V. Ex.ª dirige, relativamente ao ramal de João Pessoa a Bananeiras, objeto do
telegrama que V. Ex.ª acaba de comunicar à Casa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do eminente Senador Aloysio de Carvalho,
representante da Bahia, que sempre me distinguiu com a sua amizade nesta Casa,
onde
sua
palavra
é
sempre
acatada
e
respeitada
por
suas
extraordiná-
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rias qualidades de homem de letras, criterioso e dotado de exemplar espírito público.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Conhecendo, como conhece, os problemas brasileiros, V. Ex.ª tem toda
autoridade para o pronunciamento que acaba de fazer.
O seu aparte honroso ilustra o meu discurso e reforça o apelo que dirijo às autoridades federais.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita-se consignar que a amizade a que se refere e a
admiração que lhe dedico são resultados da atuação eficaz que V. Ex.ª revela, no seu mandato, aos
interesses do seu Estado, do Nordeste em geral e do País.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª, Senador Aloysio de Carvalho, sensibiliza-me com sua bondade.
Sr. Presidente, acredito que o Dr. Celso Furtado e a sua equipe de assessores tenham feito um
estudo prévio a respeito. Mas o Nordeste, por muitos anos, não poderá prescindir desse meio de transporte,
devido às péssimas condições de suas rodovias, ainda não pavimentadas. Além do mais, a construção do
ramal Lagoa Grande – Bananeiras custou preço elevadíssimo, não propriamente aos paraibanos, mas à
União.
O saudoso ex-Presidente da República, Dr. Epitácio Pessoa, homem de visão, encarando as
conveniências do Estado – como eu o faria e V. Ex.ª, também, Sr. Presidente, com o Estado da Guanabara
e com o Rio Grande do Sul, sua terra natal – Epitácio Pessoa verificou que Bananeiras, uma cidade do
brejo, onde não há sêca, constituía-se em celeiro do Estado. Aquela zona, com sua produção de cereais,
abastece o Cariri e o sertão paraibano no período da estiagem.
O Presidente Epitácio Pessoa, até com sacrifício de outras Unidades da Federação, mandou construir
aquele ramal. Mesmo deficitário, é forçoso ter-se um pouco de complacência e compreensão do papel que
ele desempenha na economia regional, considerando o que foi determinado pelo ex-Presidente da
República e gasto à custa da Nação e, sobretudo, como disse, dadas as péssimas condições das rodovias,
na Paraíba, como em todo o Nordeste, onde essas estradas servem apenas no período da seca, pois
desaparecem quando chega o inverno. Com a supressão desses ramais, a produção não poderá circular
naquela região.
Com o Senador Argemiro de Figueiredo – antes de sua viagem ao exterior – formulei um pedido de
informações ao Ministro da Viação e Obras Públicas, Sr. Virgílio Távora, com o objetivo de que S. Ex.ª,
como titular da Pasta e sobretudo como nordestino, examinasse a determinação da Sudene.
A estrada vai de João Pessoa a Guarabira e desta a Bananeiras. A sua eliminação não é possível,
pelos ruinosos prejuízos que ocasionaria.
Ontem, tive oportunidade de avistar-me com o Sr. Ministro Virgílio Távora. Fiz ver àquele titular a
inconveniência das medidas determinadas pela Sudene. E S. Ex.ª, que irá ao Nordeste no próximo sábado,
certamente atentará para tais aspectos, não somente dentro do seu espírito público, do cuidado em atender
aos deveres da sua Pasta, e, antes de tudo, da sua condição de nordestino, que conhece profundamente
nossos sofrimentos e necessidades.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso garantir a V. Ex.ª que o Ministro Virgílio Távora cada vez que
é obrigado a lançar mão do recurso de suprimir qualquer estrada de ferro, só o faz contrariando seus
sentimentos porque sabe, perfeitamente, que tal medida fere muito forte as regiões sobre que incide.
Infelizmente,
muitas
das
estradas
de
ferro
são
profundamente
deficitárias,
dão como resultado – V. Ex.ª e todos nós sabemos – defícit horroroso, de
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cinqüenta a sessenta milhões de cruzeiros, que representa todos os anos bilhões de cruzeiros, pelo que é
impossível conservá-las todas. Do contrário, nunca poderemos melhorar nossa situação financeira. E não
sendo possível conservar essas estradas, o Ministro faz o que é natural se fazer: uma estrada de rodagem
que venha suprir a falta da estrada de ferro deficitária eliminada. O que posso garantir a V. Ex.ª é que o
Ministro Virgílio Távora só procede a essa eliminação em última instância, quando o bem público assim o
exige.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço cordialmente o aparte do eminente Senador Fernandes Távora,
venerando o eminente colega. As referências e conceitos judiciosos que fiz ao Ministro da Viação, creia
sinceramente o nobre Senador, não tiveram por motivo tocar-lhe o coração. Foi um pronunciamento de
justiça, o depoimento que acabo de dar a respeito do Ministro Virgílio Távora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito grato a V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Estou absolutamente certo de que esses dois ramais não irão afundar o
Brasil, mas a sua supressão afundará a economia da Paraíba. São poucos quilômetros de Guarabira a
Bananeiras e de Mulungu a Lagoa Grande. Estou absolutamente certo de que a estrada de ferro é ladeada
por duas estradas de rodagem mal conservadas. No inverno rigoroso – essa região fica na zona de brejo
onde não há seca – estará a região sem qualquer meio de transporte.
Por outro lado, Sr. Presidente, a estrada de ferro tem tarifas muito mais baratas, mais suaves do que
o transporte feito de caminhões, à custa de gasolina, de óleo, de pneus e peças caras e de difícil
manutenção.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nesse ponto V. Ex.ª tem toda razão.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, estou absolutamente convicto de que o apelo que formulo
desta tribuna, em nome da Paraíba, às autoridades federais, ao Sr. Presidente da República, ao Sr.
Primeiro-Ministro e ao Ministro da Viação e Obras Públicas, Sr. Virgílio Távora, terá eco no espírito de Suas
Excelências. E, naturalmente, a medida determinada pela Sudene não terá curso e será adiada para um
futuro em que as nossas estradas de rodagem estiverem pavimentadas.
Lerei o telegrama que recebi do Presidente da Assembléia Legislativa da Paraíba. Antes, devo
explicar ao Plenário que o Deputado Orlando Cavalcanti pertence ao Partido Social Democrático, é médico,
reside no Município de Bananeiras e sabe o prejuízo que representaria para nós a decretação dessa
medida.
É o seguinte o despacho telegráfico:
"Senador Ruy Carneiro
Senado Federal – Brasília, DF
De conformidade com requerimento do Deputado Orlando Cavalcanti, tenho a honra de dirigir apelo a
V. Ex.ª no sentido de determinar providências, visando a sustar medidas tomadas recentemente pelo
Superintendente da Sudene com o objetivo de extinguir o ramal da Rede Ferroviária do Nordeste que liga
João Pessoa à Cidade de Bananeiras, neste Estado. Saudações. Inácio Feitosa, Presidente da Assembléia
Estadual da Paraíba."
Sr. Presidente, é nosso estrito dever, de Senadores e Deputados Federais, representantes da
Paraíba e de outros Estados ameaçados de se verem privados de seus ramais ferroviários, lutar, desta
tribuna, pedir aos jornais e às emissoras que façam coro conosco, para que não nos privem desses meios
de circulação das riquezas de nossos Estados, sobretudo na região do Nordeste, pobre e sofredora. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O Sr. 1º-Secretário procederá a leitura de requerimento
de informações.
É lido e deferido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 100, DE 1962
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª sejam requisitadas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, por
intermédio do Senhor Presidente do Conselho de Ministros, as seguintes informações:
1. total dos compromissos do Banco Nacional de Desenvolvimento nos contratos firmados para o
desenvolvimento econômico do País, com a especificação da destinação de cada um deles;
2. compromissos a curto prazo e disponibilidades do Banco para o implemento obrigacional que lhe é
imposto;
3. total das solicitações de empréstimos para o desenvolvimento econômico em curso no Banco ou
que dependam de cumprimento de formalidades ou exigências no Banco;
4. se o Banco pode atender, sem qualquer retardamento ou restrição, aos compromissos assumidos
ou se está habilitado a assumir novos encargos, e até quanto;
5. quais os créditos do Banco e quais as quantias de que pode dispor imediatamente ou a curto e
longo prazos;
6. quais as finalidades e encargos do Banco atualmente, e se as está cumprindo amplamente;
7. quais os pedidos de financiamentos que foram indeferidos pele Banco – Diretoria e Conselho – e
as razões invocadas para o indeferimento.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Vai ser lido um ofício da Comissão de Redação:
E lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 4 de abril de 1962
Senhor Presidente:
Achando-se ausentes os Senhores Senadores Ary Vianna e Affonso Arinos e os suplentes dos
respectivos Partidos, solicito se digne Vossa Excelência designar-lhes substitutos na Comissão de
Redação, na forma do disposto no art. 77 do Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Lourival Fontes, Presidente eventual.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Atendendo indicação do Sr. Jefferson de Aguiar, líder da
Maioria, designo o Sr. Lobão da Silveira, para substituir o Sr. José Feliciano e designo o Sr. Padre Calazans
para substituir o Sr. Venâncio Igrejas.
Sobre a mesa Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, cuja leitura será feita pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 65, DE 1962
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952 (nº 1.804,
de 1952, na Câmara), que regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências.
Relator: Sr. Milton Campos.
Dois
projetos,
versando
ambos
igual
matéria,
foram
anexados.
Um vindo da Câmara, de autoria do nobre Deputado Nelson Carneiro (1952) e com substitutivo
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da respectiva Comissão Especial, que foi aprovado pelo Plenário daquela Casa do Congresso. O outro
originou-se no Senado, de autoria do nobre Senador Mozart Lago, também em 1952. Um e outro se
destinam a introduzir modificações no Código Civil relativamente à capacidade jurídica da mulher casada.
Passando os dois Projetos a caminhar juntos, foram ter à Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
onde o saudoso Senador Attílio Vivacqua, relator, ofereceu substitutivo que, com um voto vencido e
algumas restrições, foi aprovado.
Entrou a seguir em ordem do dia, mas voltou à Comissão por haver recebido uma emenda, a qual
teve parecer contrário. De novo em ordem do dia, foi retirado por mais de uma vez, a última delas para a
audiência do Instituto dos Advogados. Esse prestigioso órgão representativo dos Advogados Brasileiros
emitiu brilhante parecer, através do relator, Prof. Clovis Paulo da Rocha, remetido ao Senado em junho de
1961. Incluído na pauta para a sessão extraordinária de 21 daquele mês, foi ainda uma vez retirado para
reexame da Comissão de Constituição e Justiça, conforme requerimento do respectivo Presidente, Senador
Jefferson de Aguiar.
Agora, na fase atual da tramitação regimental, esse reexame não pode ser amplo. Estava encerrada
a discussão única. A emenda, apresentada pelo Senador Heribaldo Vieira, já tivera parecer contrário. Resta
apenas a votação, e esta Comissão, se tiver de alterar o substitutivo, não o poderá fazer senão, após
encerrada a discussão única, na oportunidade da "discussão suplementar" prevista no art. 275-A do
Regimento, conforme alteração introduzida pela Resolução nº 76.
Cumpre, todavia, examinar-se com o merecido cuidado o brilhante e esforçado parecer do Instituto
dos Advogados, cuja colaboração deve ser recebida com os melhores louvores.
Examina ele os projetos em debate e o substitutivo Attílio Vivacqua, apoiando a iniciativa como útil e
mesmo necessária em face da evolução sofrida pela posição da mulher casada e do atraso em que ficaram
muitos dos dispositivos do Código Civil Brasileiro a esse respeito. Entra no estudo dos vários preceitos do
substitutivo, que em geral aprova. Ao reexame a que agora vai proceder esta Comissão e que, como vimos,
há de ser restrito, interessa verificar sobretudo os dispositivos impregnados pelo douto parecer do Instituto
dos Advogados.
São os seguintes:
1) Maioridade aos 18 anos.
O parecer não considera conveniente a alteração. O argumento de se conceder a maioridade cívica
naquela idade não tem procedência. Cada ramo do direito tem o seu domínio, ensina Pontes de Miranda.
Assim, a idade estabelecida para ser eleitor, como a fixada para o serviço militar, ou ainda para a
responsabilidade penal e para o trabalho, não pode se extender para abranger o exercício dos direitos civis.
Até porque estes últimos, embora possam não ser os mais importantes, reclamam certamente maior
experiência da vida prática. Sobretudo nestes dias, acrescentamos nós, em que tantos fatores de ordem
técnica, psicológica e social contribuem para que se retarde nos jovens o equilíbrio mínimo exigido para a
sua emancipação civil em termos de satisfatório discernimento.
2) Regime de bens.
O parecer desaconselha a modificação. O regime de comunhão universal de bens como regime
comum, a vigorar no silêncio dos contraentes, e a sua irrevogabilidade tem a seu favor a tradição do direito
pátrio e a identificação com ele do nosso povo. Alterar a situação vigente seria desaconselhável, tanto mais
quanto há liberdade na escolha do regime e os que desejarem adotar regime de comunhão parcial ou de
separação poderão fazê-lo a seu arbítrio.
Acrescentam
que
a
permissão
de
alteração
do
regime
de
bens
se
faria por processo muito semelhante ao desquite. Acreditamos que a mulher, como parte
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fraca, acabaria prejudicada pela medida e, como quer que seja, a revogabilidade seria um aceno às desavenças
conjugais e uma ameaça ao clima de estabilidade da família.
3) Exercício do pátrio poder.
Pelo texto vigente (art. 380 do Código Civil) o marido, durante o casamento, exerce o pátrio poder como
chefe da família, cabendo à mulher a seu exercício na falta ou impedimento do marido, o substitutivo estabelece
que o pátrio poder compete aos país, exercendo-o o marido com a colaboração da mulher e, na falta ou
impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade. Havendo divergência,
prevalecerá a decisão paterna, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz.
Ao parecer do Instituto se afigura inconveniente a alteração, que pode gerar atritos e reclamar a
intervenção judicial, com prejuízo para a unidade da direção da família, cuja chefia e substitutivo ainda mantém
com o pai.
4) Direito sucessório da mulher casada.
O preceito novo do projeto acrescenta um parágrafo ao art. 1.611 do Código Civil, para conceder a
mulher casada sob regime que exclua a comunhão universal de bens, por morte do marido e enquanto
permanecer viúva, o usufruto da quarta parte dos bens deste, se houver filhos do casal, e da metade, se os não
houver. O parecer sugere modificações para melhorar o princípio, mas reconhece sua justiça e conveniência.
5) Outras observações.
Em relação a outras inovações trazidas pelo projeto (como direitos e deveres dos cônjuges, chefia e
domicílio da sociedade conjugal, e exercício da profissão, os bens reservados, a exclusão de bens da
comunhão parcial, a guarda dos filhos no desquite), o parecer apresenta observações restritivas, mas, de modo
geral, aceita aquelas inovações.
Com o parecer do Instituto dos Advogados, que acabamos de resumir, pode dizer-se que a matéria do
projeto está amplamente esclarecida. Brilhantes trabalhos já se haviam apresentado na Câmara dos
Deputados. Aqui, antecedendo o substitutivo, o parecer do eminente e saudoso Senador Attílio Vivacqua
constituiu estudo excelente do assunto. Resta, portanto, a manifestação do Plenário.
Daí o parecer para que se prossiga na tramitação do projeto, com base no parecer e no substitutivo já
aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, votando-se igualmente a emenda oferecida pelo Sr.
Senador Heribaldo Vieira, já com parecer contrário.
Com isso não ficará sem préstimo a valiosa contribuição do Instituto dos Advogados. Abrindo-se a
discussão suplementar prevista no art. 275-A, do Regimento Interno, a que já nos referimos (Resolução nº 76,
de 1961), haverá oportunidade para oferecimento de emendas ao substitutivo aprovado. Essas emendas
poderão utilizar as sugestões do parecer do Instituto e outras que acudam aos nobres Senadores. Da parte da
Comissão, como ficou resolvido em questão de ordem na sua última reunião, caberá ao relator atual do projeto
oferecer emendas a serem examinadas, na oportunidade já referida da discussão suplementar.
Sala das Comissões 30 de março de 1962. – Jefferson de Aguiar, Presidente Milton Campos, Relator –
Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Aloysio de Carvalho Filho – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Sobre o Projeto, cujo parecer acaba de ser lido, foi
apresentado requerimento de dispensa de interstício, que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 101, DE 1962
Nos termos 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 374, de 1952 a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1962. – Afrânio Lages – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O requerimento não pode ser votado por falta de
quorum regimental.
Da Ordem do Dia constam três matérias, todas em fase de votação. Por idêntica razão, deixam
de ser submetidas à votação.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão designando para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na
Casa de Origem) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e
dá outras providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c do Regimento
Interno, em virtude do Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES:
– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– da Comissão de Serviço Público;
1º – oral (proferido na sessão, de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do
Trabalho;
s
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob nº 1 a 3 –CSPC;
– da Comissão de Finanças;
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a
Comissão antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência nos termos do art.
330, letra c, do Regimento Interno para o projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre
o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art.
330, letra b do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do
imposto de consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade
agrícola.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 55 minutos.)
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16ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA EM 5 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. RUI PALMEIRA, GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Paulo Fender – Zacharias de Assumpção – Joaquim Parente – Fernandez Távora – Menezes
Pimentel – Ruy Carneiro – Rui Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio
Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Jefferson de Aguiar – Arlindo Rodrigues – Miguel Couto –
Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Benedito Valadares – Milton Campos – Padre Calazans – Pedro
Ludovico – José Feliciano –.Lopes da Costa – Nelson Maculan – Mem de Sá – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 27 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que é sem debate aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros:
– Nº 8, de 1962 (nº de origem GB 47, de 26 de março) –Transmite as informações solicitadas pelo Sr.
Senador Paulo Coelho em seu Requerimento nº 25, de 1962;
– Nº 9, de 1962 (nº de origem GB 48, de 27 de março) – Transmite as informações solicitadas pelo
Sr. Senador Paulo Coelho em seu Requerimento nº 31, de 1962;
– Nº 10, de 1962 (nº de origem GB 49, de 28 de março) – Transmite o pronunciamento do Ministério
da Fazenda, solicitado pelo Senado, sobre emenda oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1961,
que cria em Belo Horizonte uma Estação Aduaneira.
OFÍCIO
Do Sr. Governador do Estado da Guanabara, nº 353; nos seguintes termos:
Ofício PG nº
Rio, 4 de abril de 1962
Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar que por ato do Primeiro-Ministro,
através de Decreto de 1º do corrente – vem o Governo Federal de intervir nos serviços telefônicos do
Estado da Guanabara, concedidos à Companhia Telefônica Brasileira.
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A intervenção, decretada nos termos mais amplos, sem audiência do Estado, que é o Poder
Concedente – fere frontalmente a Constituição Federal (arts. 5º, XII, 18 e seus parágrafos, e 28) que
preserva a autonomia estadual em matéria de serviços públicos locais.
Não obstante as inovações de segurança nacional, a medida veio, em realidade e tão-somente,
atingir aos interesses da população carioca, pois advinda no exato momento em que o Governo estadual
adotava providências judiciais adequadas à solução do problema da instalação de telefones, que a
concessionária, inadimplente e relapsa, vinha protelando.
Cabe-me, assim, no cumprimento de indeclinável dever protestar contra a abusiva invasão das
atribuições constitucionais do Estado atingidas pela medida discricionária na qual são empenhadas as
forças do Exército, como é do conhecimento público.
A essa casa do Congresso Nacional, portanto, endereço a presente comunicação na certeza de que
saberá reagir, a tal atentado ao regime federativo.
Anexo, para conhecimento desse Poder Legislativo, cópia das razões do Mandado de Segurança
impetrado pelo Estado da Guanabara ao Supremo Tribunal Federal, em defesa da sua autonomia.
Atenciosas saudações. – Carlos Lacerda, Governador do Estado da Guanabara.
PARECER Nº 66, DE 1962
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1961.
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
A Comissão apresenta a redação final (fl. anexa) do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1961 que
considera de utilidade pública a Conferência de São Sebastião do Alto Guandu da Sociedade de São
Vicente de Paulo.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1962. – Lourival Fontes, Presidente – Ruy Carneiro, Relator –
Venâncio Igrejas.
ANEXO AO PARECER Nº 66, DE 1962
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1961, que considera de utilidade pública a
Conferência de São Sebastião do Alto Guandu da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede em
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, que considera de utilidade pública a "Conferência de São Vicente
de Paulo de São Sebastião do Alto Guandu" entidade civil de objetivos filantrópicos, com personalidade
jurídica, sediada no município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É considerada de utilidade pública a Conferência de São Vicente de Paulo de São Sebastião
do Alto Guandu, entidade civil de objetivos filantrópicos, com personalidade jurídica, sediada no município
de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 67, DE 1962
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 1959 (nº 3.399, de
1957, na Casa de origem).

ao

Relator: Sr. Lourival Fontes.
A Comissão apresenta a
Projeto de Lei da Câmara

redação final das emendas do Senado
nº 128, de 1959, (nº 3.399, de 1957,

(fls. anexas),
na Casa de
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origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros) em favor do Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte.
Sala das Comissões, 29 de março de 1962. – Sérgio Marinho, Presidente – Lourival Fontes, Relator –
Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER Nº 67, DE 1962
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 1959 (nº 3.399, de
1957, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
em favor do Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte.
EMENDA Nº 1
(de Redação)
À ementa.
Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 6.000.000,00
(seis milhões de cruzeiros) destinado a auxiliar a conclusão e aparelhamento do Hospital Espírita André
Luiz, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e do Hospital Monte Alegre, com sede em
Monte Alegre – Estado do Pará."
EMENDA Nº 2
(de Plenário)
Acrescente-se mais um artigo com a seguinte redação:
"Art. É concedido igual auxílio ao Hospital Monte Alegre, com sede em Monte Alegre, Estado do Pará,
para sua conclusão e aparelhamento."
PARECER Nº 68, DE 1962
Redação do vencido. Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1957 (nº 399-D/55, na Casa de origem).
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
A Comissão apresenta a redação final do vencido do Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1957 (nº
399-D, de 1955, na Casa de origem) que regula o magistério da Marinha.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1962. – Lourival Fontes, Presidente – Ruy Carneiro, Relator –
Venâncio Igrejas.
ANEXO AO PARECER Nº 68, DE 1962
Redação final do vencido. Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1957 (nº 399-D, de 1955, na Casa de
origem), que regula o exercício do magistério da Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O magistério da Marinha abrangerá os três graus de ensino: superior, médio e elementar.
Art. 2º – A orientação e a fiscalização técnica e administrativa do Magistério da Marinha ficam a cargo
da Diretoria do Pessoal, através do Departamento de Instrução, excetuado o Magistério da Escola de
Guerra Naval.
Art.
3º
–
Como
estabelecimento
de
ensino,
para
os
efeitos
desta
lei,
compreendem-se: os Centros de Instrução da Marinha, as Escolas de Aprendizes Marinheiros,
os
Cursos
de
Formação
Industrial
ou
Técnico
Profissional,
de
Espe-
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cialização ou Aperfeiçoamento de Oficiais, praças e artífices da ativa ou da reserva, o Colégio Naval,
a Escola Naval e a Escola de Guerra Naval.
§ 1º – Ficam excluídos da relação dos estabelecimentos mencionados, os Centros, Escolas ou
Cursos que proporcionam exclusivamente adestramento.
§ 2º – O regulamento de cada estabelecimento especificará o grau de ensino nele ministrado.
Art. 4º – O magistério da Marinha será exercido por:
a) professores efetivos;
b) professores em comissão;
c) professores contratados;
d) instrutores.
Parágrafo único – Os professores efetivos serão admitidos por concurso de títulos e provas,
nos termos da legislação do ensino em vigor; os professores em comissão serão oficiais da Marinha
do Brasil, da ativa ou da reserva remunerada; os professores contratados serão civis, brasileiros ou
estrangeiros; os instrutores serão militares da ativa.
Art. 5º – O ensino das disciplinas teóricas será ministrado por professores e o das disciplinas
técnicas ou militares por instrutores.
§ 1º – Para os efeitos desta lei, os regulamentos dos estabelecimentos de ensino especificarão
as disciplinas teóricas e as técnicas ou militares.
§ 2º – O ensino atribuído neste artigo a professores será ministrado por professores efetivos
nos estabelecimentos de ensino de grau superior ou médio e por professores contratados nos de
grau elementar.
§ 3º – Na falta de professores efetivos, nos estabelecimentos de ensino de grau superior ou
médio, os cargos serão preenchidos, até seu provimento efetivo, por professores em comissão ou
contratados, segundo a maior conveniência dos interesses do ensino.
§ 4º – Na falta de professores contratados, nos estabelecimentos de grau elementar, o ensino
será ministrado por professores em comissão.
§ 5º – A direção da Educação Física, quando não estiver a cargo de instrutores militares,
caberá a professores civis de Educação Física e técnicos desportivos, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei nº 1.212. de 17 de abril de 1939, alterado pelo Decreto-Lei nº 8.270, de 3 de dezembro
de 1945.
Art. 6º – O número de professores será fixado em relação a cada disciplina, de acordo com o
efetivo discente de cada estabelecimento, observado o disposto no art. 7º e no art. 8º.
Parágrafo único – As turmas não poderão ter efetivo superior a 40 (quarenta) alunos.
Art. 7º – Os professores efetivos, em exercício nos estabelecimentos de ensino superior e
médio, do Quadro dos Professores da Marinha, serão distribuídos pelas seguintes disciplinas:
Geometria analítica ............................................................................................................
Física ..................................................................................................................................
Eletricidade e máquinas elétricas .......................................................................................
Química ..............................................................................................................................
Mecânica geral ...................................................................................................................
Mecânica aplicada ..............................................................................................................
Mecânica de fluidos ............................................................................................................
Termodinâmica e máquinas elétricas .................................................................................

2
3
3
2
2
2
2
2
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Astronomia .............................................................................................................. 2
Desenho .................................................................................................................. 2
Balística ................................................................................................................... 2
História Militar ......................................................................................................... 2
Direito ...................................................................................................................... 2
Organização Racional do Trabalho ......................................................................... 2
Economia política .................................................................................................... 2
Português ................................................................................................................ 2
Inglês ....................................................................................................................... 2
Sociologia ................................................................................................................ 2
§ 1º – Quando o número de horas de aulas semanais, exigido pelas disciplinas a lecionar, exceder
dezoito no ensino de grau superior e 24 (vinte e quatro) no de grau médio, haverá tantos professores, além
de 2(dois), quantos necessários para que não sejam excedidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 28.
§ 2º – O mais antigo dos professores militares da disciplina coordenará o ensino desta, no
estabelecimento ou unidade escolar em que tenha exercício.
Art. 8º – A fixação do número de professores contratados para os estabelecimentos de grau
elementar será feita pelo Ministro da Marinha, por proposta dos respectivos Diretores, ouvida a Diretoria do
Pessoal, através da Secretária-Geral.
§ 1º – Haverá, no mínimo, 2 (dois) professores por disciplina que exija número de horas de aulas
semanais superior ao limite estabelecido no § 1º do art. 28.
§ 2º – Quando o número de horas de aulas semanais, exigido pelas disciplinas a lecionar, exceder o
dobro daquele limite, haverá tantos professores, além de 2 (dois), quantos necessários para que não seja
excedido o referido limite.
Art. 9º – As atribuições do pessoal integrante do Magistério da Marinha serão especificadas pela
Organização Interna Administrativa de cada estabelecimento e aprovadas pela Diretoria do Pessoal através
do Departamento de Instrução.
Art. 10 – A atividade dos instrutores, no que não for especificadamente abrangido por esta lei, será
regulada em instruções especiais baixadas pelo Ministro da Marinha.
CAPÍTULO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 11 – O professor efetivo será nomeado pelo Presidente da República, mediante seleção feita em
concurso de títulos e provas, que se regerá por normas estabelecidas em regulamento, obedecidas as
seguintes disposições:
a) O concurso realizar-se-á, obrigatoriamente, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da
abertura da vaga na respectiva disciplina.
b) Quando, realizado um concurso, não for preenchida a vaga ou as vagas existentes, novo concurso
será aberto dentro de um prazo mínimo de 12 (doze) meses o máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da
data do concurso anterior.
c) As inscrições terão acesso todos os brasileiros que satisfaçam os requisitos estabelecidos em lei
para o exercício do magistério.
d) Além de uma prova escrita e uma prova didática, oral e pública, o candidato será obrigado à defesa
pública de monografia que revele conhecimentos atualizados sobre a disciplina a lecionar.
e) A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso e se limitará às
vagas existentes.
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f) Em igualdade de condições terá preferência, para a nomeação, o candidato que contar maior
tempo de exercício nas funções de professor em comissão, com parecer favorável do Conselho de Ensino
ou de Instruções da estabelecimento.
g) A nomeação será feita com a indicação da disciplina a ser lecionada e da vaga correspondente no
estabelecimento a cujo efetivo passará o nomeado a pertencer, em caráter permanente.
Art. 12 – O professei em comissão será designado pelo Ministro da Marinha, mediante proposta do
estabelecimento interessado, encaminhada por intermédio da Diretoria do Pessoal, devendo o oficial
designado satisfazer as seguintes condições:
a) ter o posto de capitão-tenente, capitão-de-corveta, capitão-de-fragata ou capitão-de-mar-e-guerra;
b) contar mais de 6 (seis) anos de efetivo serviço como oficial;
c) possuir curso de formação de oficial da ativa da Marinha concluído na Escola Naval, ou diploma de
curso superior em escola oficial ou reconhecida;
d) possuir o curso de técnica de ensino:
e) ser julgado apto em inspeção de saúde e exame psicotécnico para o exercício do magistério;
f) ter idoneidade moral comprovada por certidão ou atestado fornecido par autoridade policial ou
judiciária, com firma reconhecida por notário público;
§ 1º – A designação de professor em comissão deverá recair em oficial de posto inferior ou de menor
antigüidade que as professores efetivos da mesma disciplina.
§ 2º – O oficial designado não poderá exercer as funções de professor em comissão por prazo
superior a 4 (quatro) anos.
Art. 13 – O professor contratado será selecionado mediante exame de suficiência, constante de prova
escrita e prova didática, regulado em instruções especiais baixadas pelo Ministro da Marinha, devendo os
candidatos satisfazer as seguintes condições:
a) possuir diploma devidamente registrado no Ministério da Educação e Cultura que os habilite a
exercer o magistério no nível de ensino a que se destinarem;
b) ser julgados, em inspeção de saúde e, sempre que viável, em exame psicotécnico, aptos para o
exercício do magistério;
c) ter idoneidade moral comprovada por certidão ou atestado fornecido por autoridade policial ou
judiciária, com firma reconhecida por notário público.
Parágrafo único – Os contratos obedecerão às disposições vigentes para os contratados do Serviço
Público Federal.
Art. 14 – Os instrutores serão designados pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, por proposta do
estabelecimento interessado, dentre oficiais que tenham curso de:
a) técnica de ensino; e
b) especialidade técnico-profissional em que se enquadre a disciplina que irão lecionar, quando for o
caso.
Parágrafo único – O oficial designado não poderá exercer as funções de instrutor por prazo superior a
4 (quatro) anos.
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CAPÍTULO III
DAS DISPENSAS
Art. 15 – Observado o disposto na Lei de Inatividade dos Militares, o professor efetivo poderá ser
afastado do serviço no magistério da Marinha e posto em disponibilidade na reserva, ou reformado:
a) a pedido, quando tiver mais de 35 (trinta e cinco) anos dê efetivo serviço, sendo 10 (dez) no
magistério da Marinha;
b) por invalidez ou incapacidade física, comprovada em inspeção de saúde;
c) por conveniência disciplinar ou moral, ou incompetência profissional na disciplina que lecionar,
comprovada em processo regular determinado pelo diretor de ensino a que pertencer.
Ministro da Marinha;
d) em virtude da extinção da disciplina que lecionar ou do estabelecimento a cujo efetivo pertencer;
e) ao completar 64 (sessenta e quatro) anos de idade.
Parágrafo único – Nos casos previstos nas letras c e e, o professor não poderá retornar ao magistério
da Marinha.
Art. 16 – O professor em comissão será dispensado:
a) quando preenchida por professor efetivo, de acordo com o disposto no § 3º de art. 5º, a vaga que
houver dado motivo à sua designação;
b) em virtude de conveniência do serviço a critério do Ministro da Marinha, ou quando se completar o
prazo previsto no § 2º do art. 12.
Art. 17 – O professor contratado será dispensado:
1) quando, terminado o contrato, não houver conveniência em renová-lo;
2) quando ocorrer rescisão do contrato:
a) em virtude de incapacidade física apurada em inspeção de saúde;
b) por conveniência disciplinar ou moral, ou incompetência profissional na disciplina que lecionar,
comprovada em processo regular determinado pelo Diretor ou comandante do estabelecimento de ensino a
que pertencer.
Parágrafo único – O professor dispensado pelos motivos constantes do nº 2, letra b, não poderá
retornar ao magistério da Marinha.
Art. 18 – Os instrutores serão dispensados quando se completar o prazo previsto no parágrafo único,
do art. 14, ou a critério do Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, quando assim convier ao serviço.
CAPÍTULO IV
DA CARREIRA, DIREITOS E DEVERES
Art. 19 – O oficial, quando nomeado professor efetivo, será transferido para a reserva renumerada,
passando a figurar no Almanaque do Ministério da Marinha e no Boletim Mensal dos Oficiais dos Corpos e
Quadros da Armada em lista à parte, independente do cargo e quadro a que pertencia na ativa.
Art. 20 – O oficial da reserva remunerada, quando professor efetivo, será promovido por tempo de
serviço, de modo que atinja o posto de capitão-de-fragata ou a de capitão-de-mar-e-guerra quando contar,
respectivamente, 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.
§ 1º – As promoções de que trata este artigo serão feitas respeitado o interstício de três anos, tanto
para capitão-de-corveta como para capitão-de-fragata.
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§ 2º – O oficial professor efetivo poderá optar pelos vencimentos dos professores civis efetivos, de
nível correspondente.
Art. 21 – O professor efetivo quando civil, será classificado como a lei específica determinar, de
acordo com o nível correspondente ao Serviço Público Federal.
Art. 22 – O professor em comissão, quando oficial da ativa, ficará agregado ao respectivo quadro,
enquanto exercer essas funções.
Art. 23 – O professor em comissão e o instrutor terão suas promoções feitas nas épocas e de acordo
com as condições estabelecidas para o corpo ou quadro a que pertencerem.
Art. 24 – O professor efetivo terá os direitos, vencimentos, vantagens e regalias dos oficiais dos
demais corpos e quadros da Marinha, na forma da legislação em vigor, sendo porém, a sua precedência
determinada pela forma que o Estatuto dos Militares estabelecer para os oficiais da reserva.
Parágrafo único – A contribuição para o montepio reger-se-á pela legislação vigente.
Art. 25 – O professor em comissão terá direito à gratificação de ensino prevista no Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares para os professores efetivos.
Art. 26 – Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do professor contratado serão fixados no
respectivo contrato, de acordo com a legislação que rege o assunto.
Art. 27 – É vedado estender ao professor civil efetivo ou contratado, quaisquer dispositivos da
legislação militar, excetuando o que se referir a regime e método de trabalho, vigentes nos
estabelecimentos onde lecionarem.
Art. 28 – O professor militar e o instrutor, assim como o professor civil efetivo, ficarão sujeitos ao
regime de trabalho estabelecido nos regulamentos dos respectivos estabelecimentos de ensino, respeitadas
as disposições dos parágrafos que se seguem:
§ 1º – Para os professores e instrutores são estabelecidos os seguintes limites semanais de horas de
aulas: no ensino superior, 9 (nove); no médio, 12 (doze); no elementar, 15 (quinze).
§ 2º – Quando o admitirem as possibilidades dos professores ou instrutores do ensino de graus
superior ou médio, o número de horas de aulas, por semana, poderá ser aumentado até o máximo, que não
poderá ser ultrapassado, de 15 (quinze) horas.
§ 3º – Serão consideradas excedentes, e como tal remuneradas nas condições estabelecidas no
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, as aulas que ultrapassarem o número de horas
semanais especificadas no § 1º deste artigo, observada a limitação do parágrafo anterior para o ensino de
grau superior e médio.
§ 4º – Do cômputo de número de horas excluir-se-ão as relativas à preparação de aulas, organização,
fiscalização e correção de provas, integração de bancas examinadoras, reuniões do Conselho de Ensino ou
de Instrução do estabelecimento, e outras atividades relacionadas com o ensino e atribuídas ao professor
ou instrutor.
Art. 29 – Aos professores militares e aos instrutores só poderão ser atribuídos, nos estabelecimentos
a que pertencerem, encargos de magistério ou de administração dos departamentos de ensino.
Parágrafo único – Além das previstas neste artigo, os professores efetivos
poderão
exercer,
em
órgãos
superiores
da
Administração
Naval,
funções
técnicas ou técnico-administrativas de ensino, que lhes forem especificamente atri-
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buídas pelo Ministro da Marinha, dispensados da regência de turmas, sendo-lhes.
Art. 30 – Os professores militares e instrutores ficarão sujeitos ao Regulamento Disciplinar para a
Marinha.
Art. 31 – O regime de trabalho e os deveres dos professores contratados bem como as penalidades
disciplinares a que ficam sujeitos serão estipulados nos respectivos contratos.
Art. 32 – O professor militar será submetido à inspeção de saúde para controle bienal e para
promoção, segundo as normas estabelecidas para os demais oficiais em serviço ativo.
Art. 33 – O professor efetivo poderá ser transferido de um para outro estabelecimento em casos
comprovados de moléstia do próprio ou de pessoa de sua família, quando o requerer, dependendo o ato de
pronunciamento favorável.
Parágrafo único – A transferência de que trata o presente artigo, regulada por instruções especiais do
Ministro da Marinha poderá ser temporária ou definitiva, sendo concedida na medida em que puderem ser
conciliadas as exigências do ensino com as conveniências do interessado.
Art. 34 – O professor posto em disponibilidade de acordo com o estabelecido no art. 15, letra d,
poderá ser novamente chamado à atividade:
a) em caso de restabelecida a disciplina que lecionava ou reabertura do estabelecimento a que
pertencia;
b) para exercer funções previstas no art. 29 e seu parágrafo único.
Parágrafo único – Quando não ocorrer qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o professor em
disponibilidade remunerada permanecerá nessa situação até ser reformado.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 35 – Aos atuais professores catedráticas militares e civis, aos professores militares adjuntos
efetivos da Escola Naval e seus atuais professores do Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha são
assegurados os direitos, regalias e vantagens em cujo gozo se encontrarem na data da publicação desta lei.
Art. 36 – Os atuais instrutores de Educação Física extranumerários-mensalistas das tabelas-únicas
do Ministério da Marinha, devidamente registrados no Ministério da Educação e Cultura-como professores
de Educação Física; terão sua designação, nas citadas tabelas únicas, corrigida para "professores de
Educação Física", de conformidade com o que estabelece o Decreto-Lei nº 8.270, de 3 de dezembro de
1945, sendo-lhes assegurados os direitos, vencimentos e vantagens correspondentes à nova situação.
Art. 37 – Para efeito da aplicação do que dispõe a letra f, do art. 11, será considerada como "exercício
das funções de professor em comissão" o tempo de exercício como "professor adjunto interino" anterior à
vigência da presente lei.
Art. 38 – Os professores atualmente em disponibilidade continuarão com os direitos, vencimentos e
vantagens concedidos pelas leis anteriores à vigência desta lei.
Art. 39 – O Poder Executivo regulamentará, a presente lei dentro de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação
Art. 40 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as leis anteriores que
regulem, total ou parcialmente, a matéria de que trata.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Está finda a leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
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Tem a palavra o nobre Senador Milton Campos, por cessão do nobre Senador Joaquim Parente.
O SR. MILTON CAMPOS: – Sr. Presidente, agradeço ao nobre colega Joaquim Parente a gentileza
de me haver cedido sua inscrição.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo apresentar à consideração dos nobres colegas um projeto de
lei relacionado com assunto que, há muito me vem preocupando, e a respeito do qual tenho feito, no
Senado, alguns pronunciamentos.
Entendo, Sr. Presidente, que precisamos dar vigor ao Federalismo brasileiro, procurando eliminar
suas distorções as quais, se em regra estão na prática da política, também se encontram nas próprias leis.
Uma delas, que o projeto pretende corrigir, é a Lei nº 2.271, de 27 de julho de 1954, que regula o processo
de representação perante o Supremo Tribunal Federal.
Como sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, o processo de representação é previsto na própria Constituição
Federal e se relaciona com a intervenção federal nos Estados. A Carta Magna, nos arts. 7º e seguintes,
entre as formas de intervenção que prevê, menciona a da declaração de inconstitucionalidade de uma lei
estadual mediante pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, provocado pela representação do
Procurador-Geral da República.
A lei de 1954, a que me referí, determina que no processo de representação se aplique a lei sob
mandado de segurança; e como no mandado de segurança se permite ao ministro-relator ou ao relator do
feito em qualquer tribunal a suspensão liminar do ato impugnado, o processo de representação, no
Supremo Tribunal Federal tem seguido essa rota, e muitas vezes o relator tem declarado suspenso o ato de
representação impugnado.
Ora, Sr. Presidente, não me parece perfeitamente constitucional, sobretudo não me parece
compatível com o espírito da Constituição, admitir-se que, por ato de um só juiz se declare, ainda que
provisoriamente, a inconstitucionalidade de uma lei, ainda que estadual. É que a Constituição, no art. 200,
determina que só pela maioria absoluta dos seus membros, podem os Tribunais determinar a
inconstitucionalidade das leis. Se assim é, como sé conceber que um só Juiz, um só membro do Tribunal
declare essa inconstitucionalidade, que é da competência da maioria absoluta do Tribunal?
Eis uma estridente contradição entre o texto constitucional e a lei a que me venho referindo.
Dir-se-á que existem semelhanças manifestas entre o mandado de segurança e a representação.
Admito haja esta semelhança, mas fundamentalmente a divergência é profunda; basta considerar que no
mandado de segurança procura-se proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato da
autoridade pública. Já na representação isto não ocorre.
No mandado de segurança, o exame da Inconstitucionalidade do ato abusivo ou da lei – e seja dito
que contra a lei, em tese, não se admite mandado de segurança, segundo decisão do Supremo Tribunal
Federal – pode ser feito, mas por via indireta.
O que se examina, em verdade, é a lesão, é saber-se se o indivíduo que recorreu ao Judiciário tem,
realmente, conspurcado direito líquido e certo. Já na representação, o objeto da decisão é a lei. É uma lei
estadual que, argüida de inconstitucional, é examinada pelo Supremo Tribunal Federal, e este, então, pode
declarar-lhe a inconstitucionalidade.
Assim sendo, a faculdade que se confere a um juiz relator em qualquer Tribunal, para declarar a
inconstitucionalidade de uma lei, parece improcedente ou uma competência incompatível com o preceito do
art. 200, da Constituição.
Vê-se logo – e é sabido – que esse texto constitucional teve em vista o prestígio
da lei. Pretende-se que a lei, pela sua majestade e pelo fato de ser ato
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emanado de um dos Poderes da República ou do Estado, só possa ser declarada inconstitucional quando
esta se torna tão manifesta que impressione, por esse aspecto, a maioria absoluta dos membros do
Tribunal; não basta a maioria simples, condicional, é necessário que seja maioria absoluta.
Então, como se conceder a um só juiz essa competência que, pela Constituição, cabe tão somente à
maioria absoluta do Colégio Judiciário? Parece-me que é de toda conveniência manter-se, em nossa
legislação, um texto legislativo que conduza a essa interpretação.
Dir-se-á que a inconstitucionalidade declarada pelo juiz relator é uma inconstitucionalidade provisória
para depois o Tribunal Pleno examinar o feito e corrigir o possível erro cometido. Mas também não é fácil
compreender-se haja uma lei provisoriamente inconstitucional. Ou a lei é inconstitucional ou não é. Se o é –
provisoriamente ou definitivamente – a declaração só cabe ao Tribunal Pleno.
É o que decorre, evidentemente, do nosso sistema constitucional, de divisão de Poderes, e que
dando ao Poder Judiciário o controle da constitucionalidade, o faz com a necessária gravidade, para que
não haja decisões irrefletidas ou que não sejam cercadas daquele alto prestigio que as decisões atribuem à
divergência das opiniões da maioria absoluta dos membros dos Tribunais.
Por essa razão, ofereço ao Senado projeto de lei que regula mais amplamente o processo da
representação. Por esse projeto, cabe ao Procurador-Geral da República representar ao Supremo Tribunal
Federal, quando tenha conhecimento de que em algum Estado da Federação se promulgou lei
inconstitucional.
Para isso, tem o Procurador-Geral da República o prazo de trinta dias, a contar de quando tenha
conhecimento do ato ou de quando receba a representação de qualquer interessado. Recebendo a
representação, será determinado um juiz relator, o qual, em trinta dias, deverá ouvir os interessados. Ouvirá
os órgãos que hajam praticado o ato argüido. Findo esse termo, tem o relator igual prazo, a saber de trinta
dias, para apresentar o relatório.
Aí o processo corre os trâmites usuais do andamento dos feitos no egrégio Supremo Tribunal
Federal.
Dir-se-ia que o projeto eliminando o despacho liminar da suspensão, tem o inconveniente de, em
casos de excepcional relevância, não permitir a ação rápida, muitas vezes prudente, muitas vezes
pacificadora, do Poder Judiciário.
O projeto prevê a hipótese. Então, determina que, considerando ocorrerem, na espécie, graves e
relevantes motivos de ordem pública, poderá o relator requerer, ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, a convocação dó Tribunal para o julgamento do feito. Se o Tribunal se sentir esclarecido poderá
dispensar os prazos e proferir imediatamente a sua decisão.
Essa supressão dos prazos que, à primeira vista, pode causar estranheza, justifica-se porque ela só
ocorre quando haja excepcionais motivos de interesse público e não oferece maiores inconvenientes,
porque esses fatos que chegam a abalar a opinião pública a respeito da anulação do ato dos Estados, via
de regra, são do conhecimento geral, especialmente dos técnicos do Direito, que sobre eles formam o seu
juízo. Não há necessidade de provas, não há necessidade de exame de fato; o problema é sobretudo e
eminentemente de Direito.
É perfeitamente razoável que o Tribunal, sentindo a urgência da decisão e considerando-se
esclarecido, julgue logo a espécie é remova assim as dificuldades que as delongas do julgamento possam
trazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Na tramitação processual do mandado de
segurança o relator, ante a irreparabilidade do dano e a procedência iniludível do pedido
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inicial, pode sustar imediatamente o ato inquinado de ilegal e portanto nulo e de nenhum efeito jurídico.
Esse aspecto que V. Ex.ª enfrenta na proposição que apresenta à consideração do Senado Federal, me
parece razoável, procedente e de todo acolhível, porque, de certa maneira, resguarda a sociedade e os
direitos individuais dos danos, porventura, praticados por autoridades coatoras. Peço, entretanto, que V.
Ex.ª se não cuidou da hipótese, dê deslinde adequado, também, ao que ocorre após à consideração e
acolhimento da inconstitucionalidade, que é a aplicação do art. 64 da Constituição Federal que suscitou, em
várias oportunidades, na Comissão de Constituição e Justiça, debate acirrado em torno da competência do
Senado para suspender a execução da lei reputada inconstitucional, em face de provocação de
representação do Procurador-Geral ou em decorrência de decisão em recurso ordinário e que tivesse
acolhido a taxa de inconstitucionalidade. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal e o do Senado
Federal cuidam da hipótese de maneira rápida e sem aquela dedicação e profundidade que seria de se
apreciar e decidir. V. Ex.ª divergiu do meu ponto de vista, na Comissão de Constituição e Justiça, acolhendo
a tese dos Senadores Daniel Krieger e Atílio Vivacqua, entendendo que, nos casos de representação ao
Senado, não competia a suspensão da execução da lei. Verificando os antecedentes, V. Ex.ª deveria cuidar
da matéria a fim de que pudéssemos a posteriori decidir, dentro de preceito legal, aquilo que hoje decidimos
por interpretação constitucional, sem o elastério indispensável, a meu ver, para abranger hipóteses não
apreciadas e decididas explicitamente em preceitos legais vigentes.
Durante o discurso do Sr. Milton Campos, o Sr. Rui Palmeira deixa a Presidência, assumindo-a o Sr.
Gilberto Marinho.
O SR. MILTON CAMPOS: – Agradeço a V. Ex.ª o aparte com que me distingue e que denuncia o
apoio valioso à tese que venho sustentando, embora com uma referência à possível omissão do projeto, ou
divergência. Devo dizer a V. Ex.ª e que o projeto prevê a hipótese.
Não preciso dizer a V. Ex.ª nem ao Senado, encarecendo, aliás, a matéria em debate, que a
representação, que leva o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade da lei estadual, é um
processo de intervenção federal, e só por isso, e dito isso, está à vista a gravidade do assunto. De forma
que, embora a representação nem sempre suscite maior emoção política, nem sempre suceda dramática,
todavia, ela envolve aquilo que Campos Salles chamava "o coração da República", isto é, envolve o
problema das autonomias estaduais. Por isso mesmo, depois de admitir a intervenção branda e branca, que
é a intervenção apenas pela declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, declaração que, via de
regra, produz logo sua conseqüência, considerando o próprio Estado existente no ato ou a sua lei,
inconstitucional. Essa representação, sendo um processo ainda que brando de intervenção federal, se se
complicar conduzirá a uma intervenção federal solenemente decretada. Aí a competência para decretar a
intervenção federal já não é só do Senado, mas sim, do Congresso Nacional. Por isso, no art. 7º do Projeto
se diz:
"Se a decisão final for pela inconstitucionalidade, o Presidente do Supremo Tribunal Federal
imediatamente a comunicará aos órgãos estaduais interessados e, publicado que seja o Acórdão, levalo-á
ao conhecimento do Congresso Nacional para os fins dos arts. 8º, parágrafo único, e 13 da Constituição
Federal."
Digo "Congresso Nacional". Não digo Senado, porque entendo que a matéria, envolvendo
possibilidade de intervenção federal, passa a ser da competência do Congresso Nacional e não só do
Senado, pelo menos para a sua conseqüência mais grave e mais solene.
Mas, acrescenta o art. 8º:
"Caso não sejam suficientes as providências determinadas no artigo anterior, e sem prejuízo da iniciativa
que possa competir ao Poder Legislativo, o Procurador-Geral da República representará ao Congresso
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Nacional para que seja decretada a intervenção federal, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da
Constituição."
Procura, portanto, o projeto fortalecer a posição do Judiciário e do Procurador-Geral da República,
mas também procura ter em vista a majestade da lei que, embora do Estado, merece, para a sua
decretação de inconstitucionalidade, o máximo de consideração. A autonomia dos Estados ficaria
evidentemente em xeque se se permitisse a um juiz apenas, de Tribunal, que suspendesse os efeitos de
uma lei estadual.
De modo que o projeto tem em vista, ao mesmo tempo, a autonomia estadual, isto é, os princípios
fundamentais da Federação, e, de outro lado, o respeito devido à lei, – lei que é uma expressão da
autonomia estadual, básica da nossa organização política.
Acredito, portanto, Sr. Presidente, que o projeto merecerá a consideração do Senado e tenderá, –
depois de devidamente apreciado e aperfeiçoado pela sabedoria dos meus nobres Pares, – a melhorar as
condições do exercício da Federação brasileira, tão prejudicada hoje pela tendência unitarista da política e
da economia, no Brasil, e também pela imprudência, pelo nervosismo e pela falta de serenidade que,
infelizmente, estão dominando os espíritos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É a volta à naturalidade a que V. Ex.ª, há poucos dias, concitava
os homens que comandam os Poderes Públicos e que, muitas vezes insuflados pela demagogia ou pela
representação dramática, tomam atitudes que não se compadecem com os preceitos constitucionais ou
legais.
O SR. MILTON CAMPOS: – V. Ex.ª muito me honra lembrando palavras que, há poucos dias,
pronunciei.
Realmente, Sr. Presidente, se minha idade, talvez já provecta, minha experiência e minha
permanente aspiração de servir a meu País me permitissem das um conselho aos dirigentes, eu lhes
pediria. que voltassem á naturalidade; que se despreocupassem do heroísmo, que é dado a raros, e se
preocupassem mais com os deveres quotidianos, executados naturalmente, porque o exercício, com
naturalidade, dos deveres de um cargo, garante melhor seu exato cumprimento.
Sei que há uma vocação, de todo o homem, para ser herói. Já o Embaixador Raul Fernandes quando
eleito, num pleito, que se frustrou, Presidente do Estado do Rio de Janeiro, anunciava que não pretendia
ser, no Governo, um desses heróis de Carlyle a prazo, que pompeiam durante quatro anos e depois
mergulham de novo no esquecimento, ou pelo menos no retraimento.
A naturalidade seria, pois, boa conselheira; neste caso, para saber-se que no Brasil há uma ordem
federativa que deve ser respeitada. Ao contrário, Sr. Presidente, o que vemos é urna incitação da opinião
pública, um choque na opinião nacional, quando assistimos pelo menos dois Estados da Federação
Brasileira, – o Estado de Minas Gerais, que tenho a honra de representar nesta Casa, e o Estado da
Guanabara, ao qual me ligam tantos laços de respeito e afeição, – sofrerem por parte do Governo Federal
uma intervenção que, quando não fosse – e a meu ver é – rigorosamente ilegítima; seria pelo menos
realizada com detalhes de dramaticidade,com excessos de execução que não recomendam as inspirações
que motivaram o ato do Governo Federal.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Repare V. Ex.ª em que a operação é triangular; não exclui São
Paulo, e inclui o Espírito Santo.
O SR. MILTON CAMPOS: – Então, são quatro as Unidades Federativas?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É bem possível.
O SR. MILTON CAMPOS: – Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, que riscos corremos!
Eu estava supondo que a intervenção se tivesse dado apenas na Companhia
Telefônica,
no
Estado
da
Guanabara
e
no
Estado
de
Minas
Gerais,
na
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Cidade de Belo Horizonte; ignorava que se estendera tanto. V. Ex.ª pode imaginar a mágoa com que recebo
essa notícia.
O SR.JEFFERSON DE AGUIAR: – Se já não está havendo, vai haver a intervenção.
O SR. MILTON CAMPOS: – Em vez de se conter, o Governo se expande na linha evidentemente
perigosa, com que iniciou seus passos.
O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muita honra.
O SR. PADRE CALAZANS: – Impressionante também, porque a ação do Governo parece
discriminatória, pois atingindo quatro ou cinco Estados da Federação, ou melhor, atingindo a quatro por
causa de um, relegou o Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro aliás a surgir com a questão de
encampação, e que não foi censurado, sequer por palavras, pelo Sr. Presidente da República ou pelo
Conselho de Ministros.
O SR. MILTON CAMPOS: – V. Ex.ª lembra com admirável oportunidade. Tenho, então, mais uma
triste observação a fazer...
O SR. PADRE CALAZANS: – Melancólica.
O SR. MILTON CAMPOS: – ...à imperfeição com que se vem cumprindo os princípios federativos no
Brasil: ao lado da ilegitimidade da intervenção, a discriminação.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito prazer.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Há poucos dias, ao apartear o nobre Senador Paulo Fender, lamentei
que essas ocorrências se estivessem verificando. Quando vivemos num sistema parlamentar, em que os
membros do Conselho de Ministros são representantes do Parlamento, não se justifica que uma situação
dessa natureza ocorra. O Conselho de Ministros merece censuras por isso; e nós do Congresso Nacional
não nos poderemos livrar da pecha de colaboradores na ação maléfica que se vem praticando contra a
Federação. O Governo que aí está, um governo da confiança que lhe depositou o Parlamento.
O SR. MILTON CAMPOS: – V. Ex.ª acaba de sugerir uma observação também importante. E que, via
de regra, os homens que estão comandando essas intervenções indevidas, – atos que traumatizam, de
certo modo, a opinião pública, – são homens formados na política estadual; entretanto, quando atingem a
posição federal se esquecem de suas origens e cometem aquele erro terrível que também é contra a
naturalidade: o de tomarem sempre as idéias de sua posição e nunca a posição pie suas idéias. Quem vem
da província, quem vem dos Estados e assume a posição federal mais eminente, deve ter o cuidado de
proceder nesse cargo com a recordação constante da vida que levou na sua província.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Terei muita honra em ouvir V. Ex.ª.
O SR. MEM DE SÁ: – Desejava aproveitar o aparte do eminente colega Senador Afrânio Lages para
que ficasse bem frizado a co-responsabilidade do Parlamento. Realmente, a Câmara dos Deputados
demonstra que ainda não se integrou no sistema de governo vigente no Brasil. Em face da atitude do
Governo federal, que não é mais presidencialista, em face do ato que é do Conselho de Ministros, que dele
assumiu pelo menos a responsabilidade, cumpria necessariamente à Câmara não se limitar a ouvir o
discurso do Primeiro-Ministro, mas transformar o problema numa questão política, isto é, política no sentido
de confiança, ou de censura. Então, eu a Câmara compactuava com a lesão mortal do principio federativo,
ou restaurava o princípio federativo antes do recurso ao Judiciário.
O SR. MILTON CAMPOS: – Muito honrado com o aparte de V. Ex.ª que esclarece bem um dos
aspectos de nosso debate.
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O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Nobre Senador Milton Campos, lamento não ter contado com a
presença de V. Ex.ª no início da sessão de ante-ontem do Senado. Ao chegar do Estado que aqui
represento, a Guanabara, pronunciei discurso em que denunciei formalmente o Governo federal pela
intervenção inconstitucional, abusiva, indébita no Estado da Guanabara. Desejo dizer da satisfação e da
honra que sinto quando um homem público do prestígio, da envergadura, da cultura de V. Ex.ª...
O SR. MILTON CAMPOS: – Bondade do nobre Senador.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Justiça apenas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – ...corrobora as descoloridas, embora entusiásticas afirmações que fiz
no discurso de anteontem. Como, também, fico profundamente emocionado ao ver que ilustres Membros
desta Casa trazem pronunciamento favorável ao que eu disse naquela oportunidade sem nome do Estado
da Guanabara. Alertei porém, que com certeza o fato grave se estenderia a outros Estados da Federação; e
realmente estendeu-se ao Estado de Minas Gerais, que é governado pelo eminente Sr. Magalhães Pinto, da
UDN, ao Estado de São Paulo, a cuja testa se encontra o eminente Sr. Carvalho Pinto, para não contar com
o Estado da Guanabara, onde está Carlos Lacerda.
O SR. MEM DE SÁ: – E o Espírito Santo, governado pelo eminente ex-Senador Carlos Lindenberg.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Perfeito. Desejo ressaltar que alguma coincidência de natureza
política faz com que o Governo da União interfira em Estados que não secundam os homens que dirigem o
Poder Federal com o seu apoio. Solicitei o aparte a V. Ex.ª para, em rápidas palavras, dizer o que aqui
sustentei. Não apenas para repetir, pois não o faria, mas porque reputo da maior importância que V. Ex.ª,
conhecendo os argumentos apresentados, pudesse dar sua opinião que, por certo, terá peso decisivo no
exame desse problema. Como viu V. Ex.ª, denunciei perante o Senado Federal – que é o órgão de
equilíbrio da Federação – a violação que o meu Estado e, em seguida outros sofreram. O Governo da
Guanabara já recorreu ao Supremo Tribunal Federal e impetrou mandado de segurança, que foi distribuído
a uma das grandes figuras das letras jurídicas, o ex-desembargador e Presidente do Tribunal de São Paulo,
eminente Ministro Pedro Chagas. Disse eu àquela ocasião que, em linhas gerais, o Presidente do Conselho
de Ministros havia usurpado o processo legislativo do Congresso Nacional, pois, por decreto, havia criado
condições como a audiência do Ministério da Viação e do Conselho de Segurança Nacional, quando na Lei
de Desapropriação pelo Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, não estava assim previsto. Portanto,
apenas o Primeiro-Ministro, – não o Conselho de Ministros, – passa a legislar um poder, dando como
fundamento o seu poder de regulamentar a lei previsto no ato adicional. Mais adiante, não só impõe essas
condições que se baseiam no seu poder de regulamentar, como fundamenta intervenção – pasmem os Srs.
Senadores, em um decreto-lei do tempo da ditadura, ao tempo em que o País estava em estado de guerra,
já abrogado pela própria Constituição de 1946, e mais ainda: fazia a intervenção sem nenhum fundamento
em preceito constitucional ou legal, pois, bem dizia V. Ex.ª, não apenas a autonomia dos Estados de ser
respeitada, como deve ser defendida pelo Congresso Nacional – especialmente pelo Senado Federal – e,
acima da tudo, pelo Poder Judiciário. Confiamos plenamente no Poder Judiciário, pois a intervenção federal
só pode ser feita na forma dos artigos de números 7 a 14 da Constituição Federal. A intervenção no poder
econômico alegada só poderia ser consumada através de lei do Congresso Nacional – e lei especial, diz V.
Ex.ª muito bem.
Tanto assim que, nesse sentido, há até projeto em tramitação no Congresso Nacional.
Além disso, a União interveio em uma empresa concessionária de serviço público estadual, serviço
esse concedido pelo Estado, quando pela Constituição, só é permitida a intervenção – e V. Ex.ª,
jurista eminente, não o desconhece – se o País estiver em estado de sitio, que só pode ser votado
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pelo Congresso Nacional. Estas as razões que desejava trazer ao discurso de V. Ex.ª. Realmente, o mau
exemplo frutifica. Houve a intervenção na Guanabara a pretexto de ser conveniente a uniformização dos
serviços telefônicos, e logo a medida foi estendida a outros Estados, dentro da tendência centralizadora do
atual Gabinete – tão bem ressaltada por V. Ex.ª – e que não se coaduna com o espírito federativo, nem
mesmo com o regime parlamentarista. Desejava ainda dizer a V. Ex.ª que é chegada a hora de a Câmara
dos Deputados interpelar o Conselho ou o Primeiro-Ministro, colocando a questão em termos de confiança.
Afinal, são cinco os Estados da Federação feridos em sua autonomia, e destes pelo menos três são das
maiores unidades da Federação.
O SR. MILTON CAMPOS: – Agradeço muito o aparte de V. Ex.as que, além de dar ao meu discurso o
brilho jurídico que ele não tem (Não Apoiados) me dispensa de, a esta altura do debate, fazer referência à
matéria de Direito que o assunto suscinta, não só porque V. Ex.ª colocou o problema muito bem, como
porque, segundo a informação do nobre colega, a matéria já está entregue ao egrégio Supremo Tribunal
Federal, que dirá melhor sobre a matéria com sua reconhecida sabedoria.
Não entrando, portanto, por desnecessário, do aspecto jurídico da questão, a fim de não tomar por
muito tempo a atenção do Senado, direi que, de qualquer maneira, toda a gente sentiu que o Governo
Federal desfechou o primeiro raio no céu límpido. Assim, já a esta hora reina a intranqüilidade nos espíritos
e não se sabe bem qual o rumo que tomará o sistema federativo, que é o da organização brasileira.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Diz V. Ex.ª muito bem. Sob a alegação de defender a segurança
nacional, o Governo Federal intranqüilizou a opinião pública do País.
O SR MILTON CAMPOS: – V Ex.ª tem toda razão.
Reconheço que não é fácil praticar-se a organização federal. Os tratadistas consideram esta forma de
Governo a mais complicada do mundo. É uma forma de Governo que, a todo o momento, embaraça e
suscita confusão, sobretudo de competência. Mas, por isso mesmo, é necessário que se proceda, quer em
relação à União federal quer em relação aos Estados membros, com a maior prudência e serenidade.
No meu Estado de Minas Gerais, por exemplo, tão tradicionalmente dócil ao império da lei, tão
tranqüilo e sereno, com um povo laborioso tão cônscio de suas tradições econômicas, pode-se imaginar que
má repercussão há de ter tido a intervenção, com a presença militar na Companhia Telefônica, como se
fosse caso de guerra.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – E causa maior espécie quando nos lembramos que o Chefe do
Conselho de Ministros é um mineiro.
O SR. MILTON CAMPOS: – Diz muito bem V. Ex.ª.
Sei também, Sr. Presidente, que a vida moderna tem alterado a concepção de federalismo. No
próprio país de origem do sistema federativo de Governo – os Estados Unidos da América do Norte – a
evolução foi sensível, como é sabido de todos. Passou-se – para resumir em poucas palavras o que
ocorreu, através de expressões consagradas na doutrina do velho federalismo dualista para o que se
chama, hoje, federalismo cooperativo. Então, se não podemos mais, por uma série de fatores que não vem
ao caso recordar, manter aquela autonomia no rigor da expressão de outrora, procura-se a forma
cooperativa porque esta, sem poder resolver, atenua através do bom entendimento entre Estados e a
União, as dificuldades e os embaraços que a delicadeza da organização federativa traz. Mas, será,
porventura, processo cooperativo colocar forças armadas em estabelecimentos públicos de um Estado – e
são estabelecimentos públicos, porque serviços concedidos pelo Estado – vitima de violência?
Não acredito que seja este o bom caminho para refazer em novas formas, mas ainda em bases
produtivas de benefícios, o federalismo brasileiro.
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Mais de uma vez tive a oportunidade de falar ao Senado sobre esse tema delicadíssimo e nutri, certa
vez, a esperança de que o sistema parlamentar de Governo pudesse realizar aquilo que o presidencialismo
não realizou – o estabelecimento da Federação Brasileira em bases sólidas.
Mas vejo, Sr. Presidente, que não é nesse caminho que estamos. Não é através de atos como esse
que comento, não é através de um comportamento como o que acaba de ter o Governo da República que
se há de conseguir restabelecer, em termos de eficiência, a Federação no Brasil.
O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito prazer.
O SR. PADRE CALAZANS: – Estou de pleno acordo com o discurso de V. Ex.ª. É sempre com
tristeza e melancolia que vemos a ação do Governo neste esforço de dar um verdadeiro sentido
democrático às suas bases. Na verdade, o Governo Central, no Brasil, atende com muito mais facilidade os
reclamos e as necessidades de determinados Estados e prefeituras, enfim de determinados Governos
estaduais, quando estão na mesma linha governamental, e há sempre demora burocrática e dificuldades
para aqueles Estados que se colocam em situação diversa. Sabemos – e é elementar – que há uma justiça
legal, justiça comutativa, uma justiça social e uma justiça distributiva. Se a lei nos obriga a um dever para
com o Estado de pagar impostos que são justos, e fraudamos o Estado e a coletividade, se não o pagamos,
também há uma outra justiça – a distributiva – que obriga o Estado a distribuir, na forma de duas hierarquias
– uma de necessidade e outra de valor – quer os encargos, quer os benefícios. Por que a justiça legal, na
hora em que atua, não indaga se aquele Estado está ou não a favor do Governo Central? O fisco chega até
lá e cobra. E cabe ao Estado, dentro dessa justiça, para que não fraude cada cidadão e a coletividade,
distribuir segundo essa hierarquia. Fora disso é fraude, diz São Tomás de Aquino. Isto nos impressiona: fica
toda a coletividade a pagar impostos e se o Governo não os entrega sob a forma de benefícios – e é uma
maneira de corrupção, porque se obriga, a entregá-los – foge à sua consciência democrática e então
padece todo o Estado ou aquela Federação, porque se reclama e proclama demais a justiça legal, mas se
silencia perante a justiça distributiva.
O SR. MILTON CAMPOS: – Muito grato ao aparte de V. Ex.ª, que me honra e dá grande elevação ao
tema em debate.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Pois não.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Aparteio V. Ex.ª com certo constrangimento, porque melhor faria se
ouvisse as palavras de V. Ex.ª. Mas senti bem a profundidade do aparte do nobre Senador Padre Calazans,
ilustre representante de São Paulo, e me comovi, como representante do Estado da Guanabara, porque nas
suas palavras senti exatamente isto: o Governo Federal tem abandonado a Guanabara, quando a sua
responsabilidade é grande, porque foi o Governo Federal que, durante tantos anos, desgovernou o antigo
Distrito Federal. Depois nos entregou, com a chamada Lei Santiago Dantas, feita apressadamente, de
emergência, todos os serviços públicos da cidade do Rio de Janeiro na iminência de colapso. No entanto, o
Governo Federal, que cobra grande parte, senão a maioria de seus impostos na Guanabara, tem faltado
sempre com a ajuda ao Estado que aqui modestamente represento, e assim age por exclusivos motivos
políticos.
O SR. MILTON CAMPOS: – Muito obrigado a V. Ex.ª, nobre Senador Venâncio Igrejas, pela valiosa
contribuição do seu magnífico aparte.
Sr. Presidente, desejo encerrar as considerações, a propósito do meu modesto projeto, que versa
aspecto aparentemente secundário da organização federativa brasileira, proposição de caráter jurídico
processual, mas que apresento oportunamente, porque nenhum cidadão brasileiro pode ser indiferente ao que
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vem ocorrendo na República. E eu, que procuro contribuir sempre para que Governo, autoridades, opinião
pública e povo, todos se encaminhem no sentido construtivo, sobretudo em hora de crises tão profundas
como a que vivemos, gostaria de recordar ao Gabinete e ao Governo, enfim ao Poder Executivo, que o
federalismo cooperativo, modernamente em prática nas Nações cultas que se organizam sob este sistema,
exige de todos a necessária compreensão e a necessária delicadeza para tratar desse assunto e agir dentro
dessa atmosfera política.
Mas a ação desse federalismo, precisamente pelo seu caráter cooperativo, se há de desenvolver,
primeiro pela lei, e segundo pela compreensão ante as várias esferas do Governo.
O erro grave que, ao meu ver, comete o Governo, é procurar, por atos ou decretos, determinar
providências que são da exclusiva competência da lei. É vezo antigo do Poder Executivo brasileiro, mas
tínhamos o direito de supor que com a alteração do sistema de governo, a hipertrofia do Poder Executivo
não fosse tão grande que reincidíssemos com tanto estridor no mesmo mau sistema de transcenderem as
autoridades os limites claros de sua competência.
Sei que não é fácil estabelecer as fronteiras das atribuições entre a União Federal e os Estados
membros; sei bem, mas por isso mesmo a ação do Governo, quando atinge essa região fronteiriça, há de
ser prudente e serena. É à serenidade e à prudência do Governo que apelo, para que considere sua ação
violenta contra vários Estados, a fim de que a Federação possa prosperar e seja, não elemento de
inquietações, como tem ocorrido, mas antes valha como fator de paz e de tranqüilidade para o povo
brasileiro, já tão castigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro, por
cessão do nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, retorno a esta tribuna, hoje, para tratar, novamente, do
assunto que me fez ocupar, ontem, a atenção do Senado. Trata-se da medida determinada pela Sudene, no
Estado que represento, a Paraíba, de supressão de ramais ferroviários em dois municípios da zona do
brejo: – Guarabira – Bananeiras e Camarazal – Alagoa Grande.
Quando li o telegrama a mim endereçado pelo Presidente da Assembléia Legislativa do meu Estado,
com o apelo dirigido ao Sr. Ministro da Viação, era natural ter ficado a impressão de que falava a voz da
política, pretendendo que S. Ex.ª não permitisse à Sudene a consumação deste propósito. Hoje, falam as
classes conservadoras do meu Estado, em ofício da Federação Comercial da Paraíba, cujo teor faço
questão fique registrado nos Anais do Senado como ratificação do que aqui ontem dissemos. (lê):
Senhor Senador:
Memorial que nos foi dirigido pela população de Alagoa Grande, assinado pelos representantes da
maior expressão no município, revela a inquietação reinante na zona brejeira em virtude de um plano da
Sudene que visa a extinguir o ramal da Rede Ferroviária do Nordeste entre aquela cidade e a de
Camarazal.
2. Pede-nos providências junto às autoridades, motivo por que recorremos, confiantes, a Vossa
Excelência no sentido de não permitir que se consume tão desastroso plano contra os interesses da
Paraíba, vez que Alagoa Grande é respeitável centro abastecedor.
3. Tornando-nos intérpretes dos signatários, revelamos a Vossa Excelência a apreensão daquele
povo ordeiro e trabalhador.
4. Na certeza de que Vossa Excelência defenderá, com alto senso de patriotismo e paraibanidade a
causa em foco, aproveitamos o ensejo para externar os protestos da nossa maior confiança e apreço.
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Atenciosamente – Renato Ribeiro Coutinho, Presidente da Federação do Comércio do Estado da
Paraíba – José Luiz de Assis, Presidente da Associação Comercial de João Pessoa.
Sr. Presidente, é este o pronunciamento da Federação do Comércio do Estado da Paraíba, que junto
ao apelo de ontem, esperando que V. Ex.ª, com a autoridade de Presidente da Mesa, se dirija ao Sr.
Ministro da Viação, Coronel Virgílio Távora, no sentido de que os reclamos paraibanos sejam ouvidos e
atendidos.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Nobre Senador, desejava saber se o Estado das Alagoas está
incluído nesse Plano, porque também eu recebi, há poucos dias, telegrama de ferroviários de Maceió,
declarando haver certa intervenção para tirar das mãos desses Servidores um terreno que, quando
Governador do Estado, doei-lhes. Considero um fato grave e, aproveitando a serena oração de V. Ex.ª, faço
também um apelo ao ilustre Ministro da Viação, Sr. Virgílio Távora, para que examine a situação dos
ferroviários de Maceió. O terreno, como disse, foi por mim doado quando Governador de Alagoas aos
trabalhadores pobres das ferrovias. Solidarizando-me com V. Ex.ª no protesto contra a supressão de ramais
ferroviários, quero ao mesmo tempo, dizer que considero a estrada de ferro meio de transporte precioso,
tanto que, na minha administração instei junto ao eminente Marechal Dutra, então Presidente da República,
para fosse construído o trecho ferroviário de Palmeiras dos Índios a Porto Real do Colégio, o que foi feito e
por mim inaugurado. Porém a construção da ponte sobre o rio São Francisco para esta estrada de ferro
ficou apenas em promessa. Daí a razão do meu aparte sustentando, do mesmo modo que V. Ex.ª, a
necessidade de mantermos e alongarmos nossas estradas de ferro no Nordeste.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do eminente colega, Senador Silvestre Péricles. S. Ex.ª
sabe o que representa para nossa região um ramal de estrada de ferro. É possível, como disse, sejam
deficitários esses ramais. Mas a Sudene só pode executar seu plano, depois de pavimentadas as nossas
rodovias. O momento não é aconselhável; e a medida seria nefasta tanto para a Paraíba como para o
Nordeste.
O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com satisfação.
O SR. PADRE CALAZANS: – O argumento de estradas deficitárias não prevalece, porque nem em
todos os países do mundo as estradas de ferro são totalmente econômicas, no sentido de se bastarem. Os
Estados Unidos, a Alemanha e outros países, possuem ramais deficitários; mas no conjunto elas
representam, sem dúvida, o caminho para a riqueza, para o desenvolvimento e a sustentação do esforço
daqueles que trabalham e mourejam às suas margens. São, portanto, realmente importantes e ainda o meio
de transporte mais barato no Brasil, as nossas estradas de ferro são todas deficitárias, entretanto, mesmo
deficitárias nos são necessárias.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço ao aparte do eminente representante do Estado de São Paulo,
Senador Padre Calazans, que vem ao encontro do meu argumento, reforçando o apelo que faço e dando ao
meu discurso, um apoio que a Paraíba e o Nordeste necessitam. As estradas de ferro, como diz S. Ex.ª,
mesmo deficitárias, são indispensáveis, porque por elas circula a riqueza de cada Estado.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Alagoas e Pernambuco estão também sob essa
ameaça.
A
estrada
de
Piranha
a
Petrolândia,
construída
no
tempo
do
Império
por Pedro II e que liga o médio e o baixo São Francisco, também está incluída no plano
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da Sudene para a sua substituição por uma rodovia. Tive oportunidade de, mais de uma vez, através da
imprensa, combater essa pretensão que é também da Sudene. Em relação a este ramal de Piranha a
Petrolândia, parece-me que no momento, está afastada a possibilidade do levantamento de seus trilhos.
Trata-se de uma estrada com cerca de cento e oitenta quilômetros de extensão. É curioso se cogite desse
plano no momento em que se procura reabilitar o Nordeste e assegurar-lhe condições para o seu
desenvolvimento. Não percebo – leigo que sou no assunto – que se encare o problema apenas sob aspecto
das cifras, para cerificar se num balanço há ou não deficit. O que se deve olhar é o futuro econômico da
Região. Se amanhã, projetar-se construção de outra ferrovia o seu custo será bem superior. Por que
arrancar uma que já existe para substituí-la por rodovia, com todos aqueles inconvenientes muito bem
lembrados, ontem, por V. Ex.ª? No sertão, as estradas de rodagem, não têm revestimento de concreto ou
de asfalto; cortam, no inverno, devido a lama, ao passo que, no verão, os rios as fazem desaparecer. V.
Ex.ª tem toda a razão e eu o prazer de oferecer a minha ajuda; desvaliosa é verdade, mas que, unindo
minha voz à de V. Ex.ª possamos fazer com que aqueles que pretendem praticar atos dessa natureza que
comprometem, de maneira decisiva, o futuro da economia nordestina, encontrem pronta reação no Senado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou grato ao aparte do nobre Senador Afrânio Lages.
Inicialmente, deveria ter agradecido a atenção do nobre representante de Alagoas cedendo-me a vez
para que eu ocupasse a tribuna, sabendo da necessidade de se trazer ao conhecimento da Nação o apelo
que a Federação do Comércio do Estado da Paraíba, dirige às autoridades. O meu segundo agradecimento
se dirige às palavras de apoio ao movimento que se inicia na Paraíba no sentido de que as nossas estradas
de ferro, construídas, no tempo da Great Western, pelo saudoso Presidente Epitácio Pessoa, não sejam
destruídas pela Sudene.
O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. PAULO FENDER: – Em primeiro lugar, aceite V. Ex.ª a solidariedade do meu paraisismo à sua
paraibanidade. A questão de estradas de ferro, no Brasil, está sendo, ultimamente, muito mal estudada. A
luta é entre o caminhão e o trem. Enquanto tradicional trem de ferro se reveste de todas as características
de mensagem de humanidade, para com as regiões a que servia e para que serve, o caminhão, ao
contrário, é desumano – com apenas a preocupação de lucro para seus proprietários – se destina ao
transporte da carga. Há que distinguir a carga mercadoria da carga humana, isto é, do homem que se
transporta. Muito bem acentuou o nobre Senador Padre Calazans, nosso brilhante colega nesta Casa, que
o deficit das estradas de ferro é aparente, porque não se leva em conta a serventia pública a que se
destinam. No meu Estado, por exemplo, estivemos quase a ponto de perder uma dessas tradicionais
ferrovias – a Estrada de Ferro Tocantins, dada a situação de penúria e de abandono. Esta ferrovia, aliás
não pertence à Rede Ferroviária Federal e sim à Fundação Brasil-Central. Sendo uma necessidade,
aproveito a oportunidade para, neste aparte e desta tribuna, clamar para que seja, incontinente, encampada
pela Rede Ferroviária-Federal.
Os serviços de telefone são que mantêm a estrada. A população toda da zona Tocantina fazia seu
transporte ao longo do rio, o que era muito mais penoso, porque nem mesmo rodovias paralelas a essa
estrada possuímos na Amazônia. Queira aceitar, portanto, nobre Senador, minha solidariedade, conto-me
entre os que lutam pela manutenção das estradas de ferro já existentes, e lutam também para que se
instalem e se construam novas ferrovias. É bem verdade que no critério de duplicidade de meios de
transporte, quer para rodovias quer para ferrovias deve prevalecer o interesse econômico, porém jamais
perdendo de vista o interesse das populações que precisam transportar-se, inclusive a população
infantil. Esta, onde há ferrovias, é delas que se utilizam para freqüentar escolas ou recolher-se
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a casa. São, pelo conseguinte, serviços de utilidade pública das ferrovias. E não preciso acentuar aqui o
lado sentimental, o lado romântico que as ferrovias representam na tradição de qualquer povo. Se não me
engano foi Tolstoi quem disse que a estrada de ferro faz a fisionomia de um povo ou de uma região. Era
esta a modesta contribuição que queria trazer a V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do nobre Senador Paulo Fender, que veio ilustrar meu
discurso e dar sua contribuição, valiosa. Suas palavras, seus conceitos legítimos a respeito do que as
estradas de ferro proporcionam aos estados e aos países, são absolutamente certos. Sou muito
reconhecido a V. Ex.ª, Senador Paulo Fender...
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – ...pelo aparte valioso que acaba de dar.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não seria eu quem negasse razão a V. Ex.ª por bater-se pela
conservação das estradas de ferro que servem ao seu Estado. Entretanto as palavras que acaba de proferir
o Senador Paulo Fender levam-me a fazer pequena observação. É que certas estradas de ferro só
apresentam esse deficit porque são mal administradas. No caso em apreço, o do Pará, ficou demonstrado
plenamente que o deficit apresentado pela Estrada de Ferro de Bragança tinha causa em sua péssima
administração. Tanto assim que tão logo se cogitou de eliminá-la, imediatamente ela redobrou seu
rendimento, e continua funcionando. Porquê? Agora parece que é outra a administração.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou grato ao aparte do nobre Senador Fernandes Távora. Na realidade,
se o motivo que determina à Sudene aconselhar a extinção das estradas de ferro reside na má
administração, então mudem-se as administrações e conservem-se as estradas.
O SR. NELSON MACULAN: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUI CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. NELSON MACULAN: – Venho acompanhando com atenção a exposição que V. Ex.ª tão bem
faz. Nos últimos tempos adotou-se a tese de que devem ser substituídas algumas ferrovias por rodovias,
sob o pretexto de serem antieconômicas ou atravessarem regiões sem produtividade. Pergunto eu a V. Ex.ª:
desde que não há produtividade, por que a rodovia? Se não há produção a transportar por estrada de ferro,
o mesmo se dará com a rodovia, evidentemente. Por outro lado, para a construção de uma estrada de
rodagem os investimentos são de tal ordem, que seria muito mais fácil, talvez, modernizar-se uma estrada
de ferro tida como obsoleta ou antieconômica. O que não se pode é, de certo modo, nobre Senador,
condenar a população servida por uma estrada de ferro, a que fique sem esse meio de transporte, que é o
mais barato, o mais econômico. Porque num país que não tem petróleo para as suas necessidades, dispõe
de uma indústria automobilística precária como a que aí está e que infelizmente produz não para nós – pois
os preços dos veículos estão fora do nosso alcance – num país desse é justo que se dê tratamento
prioritário às ferrovias.
O SR. RUY CARNEIRO: – Registro com prazer as declarações do nobre Senador Nelson Maculan.
Com efeito, S. Ex.ª diz uma grande verdade. Ontem, exaustivamente, tratei desse aspecto no discurso que
proferi.
Não pretendo mais alongar-me porque o eminente Senador Gilberto Marinho, Presidente em
exercício, e que tão bondosamente conduz os trabalhos, tolerando-nos exceder o tempo de que dispomos,
necessita igualmente ocupar a tribuna.
Muito agradecido ao Senado. Espero que as nossas palavras, – as minhas e as dos nobres colegas
que me apoiaram –, tenham eco e a Sudene não acabe com os ramais ferroviários na Paraíba.
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Toda vez que V. Ex.ª ocupar o meu tempo, estará não somente
prestando serviço ao seu Estado e à Nação, pela relevância do tema que no momento versa, como
principalmente estará encantando, pelo seu lavor literário e cultura, os seus companheiros, que o ouvem
com profunda atenção.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradeço a V. Ex.ª.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
Em meio ao discurso do Sr. Rui Carneiro, o Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, assumindo-a o
Sr. Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a mesa projeto de lei, que vai ser lido.
É lido e apoiado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 1962
Regula a declaração de inconstitucionalidade para os efeitos do art. 7º, nº VII, da Constituição
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Cabe ao Procurador-Geral da República, ao ter conhecimento de ato dos poderes estaduais
que infrinja qualquer dos princípios estatuídos no art. 7º, inciso VII, da Constituição Federal, promover a
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º – Se o conhecimento da inconstitucionalidade resultar de representação que lhe seja dirigida
por qualquer interessado, o Procurador-Geral da República terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da representação, para apresentar argüição perante o Supremo Tribunal Federal, desde que a
considere procedente.
Art. 3º – O relator que for designado ouvirá, em trinta dias, os órgãos que hajam elaborado ou
praticado o ato argüido e, findo esse termo, terá prazo igual para apresentar o relatório.
Art. 4º – Apresentado o relatório, do qual se remeterá cópia a todos os ministros, o Presidente
designará dia para que o Tribunal pleno decida a espécie, cientes os interessados.
Parágrafo único – Na sessão de julgamento, findo o relatório, poderão usar da palavra, na forma do
Regimento Interno do Tribunal, o Procurador-Geral da República, sustentando a argüição, e o Procurador
dos órgãos estaduais interessados, defendendo a constitucionalidade do ato impugnado.
Art. 5º – Se, ao receber os autos, ou no curso do processo, o Ministro-Relator entender que a decisão
da espécie é urgente em face de relevante interesse da ordem pública, poderá requerer, com prévia ciência
das partes, a imediata convocação do Tribunal, e este sentindo-se esclarecido, poderá suprimir os prazos
do art. 3º e proferir o seu pronunciamento, com as cautelas do art. 200 da Constituição Federal.
Art. 6º – Só caberão embargos, que se processarão na forma da legislação em vigor, quando, na
decisão, forem 3 (três) ou mais os votos divergentes.
Art. 7º – Se a decisão final for pela inconstitucionalidade, o Presidente do Supremo Tribunal Federal
imediatamente a comunicará aos órgãos estaduais interessados e, publicado que seja o acórdão, leva-lo-á
ao conhecimento do Congresso Nacional para os fins dos arts. 8º, parágrafo único, e 13 da Constituição
Federal.
Art.
8º
–
Caso
não
sejam
suficientes
as
providências
determinadas
no artigo anterior, e sem prejuízo da iniciativa que possa competir ao Poder Legis-
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lativo, o Procurador-Geral da República representará ao Congresso Nacional para que seja decretada a
intervenção federal, nos termos do art. 8º parágrafo único da Constituição.
Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2.271, de 27 de julho de
1954, entrando a presente lei em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A Lei nº 2.271, de 27 de julho de 1954, regulando o processo da representação perante o Supremo
Tribunal Federal para o efeito de declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais, revelou, na prática,
inconvenientes graves. Basta mencionar o art. 4º, que manda aplicar a tais processos o rito do mandado de
segurança.
A aplicações desse texto deu em resultado, em caso recente e rumoroso, a suspensão, por
inconstitucionalidade, de um ato constitucional baixado pela Assembléia Constituinte do Estado da
Guanabara; e isto por simples despacho liminar do Ministro-Relator, à semelhança do que ocorre nos
processos de mandado de segurança. Em conseqüência, fez-se, por despacho de um só juiz, aquilo que a
Constituição, no art. 20, só admite mediante o voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal.
A assemelhação dos dois processos, nesse particular, não tem razão de ser, dada a diferença de
natureza e de finalidade que entre eles ocorre. O mandado de segurança destina-se a proteger um direito
individual líquido e certo. É natural que, para não se comprometer esse direito diante da lesão iminente ou
já praticada, desde logo se dê o amparo provisório.
Já na representação, prevista na Constituição como caso de intervenção federal, o que se examina é
a lei estadual em tese para que seja suspensa ou revogada, por sua incompatibilidade com os princípios
enunciados na Constituição Federal.
Assim, se se entender que o art. 4º da Lei nº 2.271 significa a permissão para o despacho liminar de
suspensão provisória da lei, ter-se-á admitido, uma inconstitucionalidade provisória, que não parece
razoável nem compatível com o respeito que se deve, de um lado, à majestade da lei, e, de outro lado, à
autonomia dos Estados.
De resto, quando a constituição exige o voto da maioria absoluta dos membros dos Tribunais para a
declaração de inconstitucionalidade, não distingue entre a inconstitucionalidade provisória e a definitiva, até
porque não é fácil conceber-se que uma lei possa ser inconstitucional apenas provisoriamente.
Seria, pois, de todo inconveniente manter-se vigente o art. 4º da Lei nº 2.271, uma vez que ele
autoriza, por juízes tão eminentes, tal interpretação. E já agora, após a longa e rica experiência oferecida
pela freqüente aplicação daquela lei, seria útil disciplinar-se com maior cuidado o processo e os efeitos da
representação prevista no art. 7º da Constituição Federal.
Essa a inspiração do projeto, que se destina sobretudo a suscitar o interesse dos doutos, para que,
pelo debate do assunto e através da tramitação no Senado e na Câmara, se venha a ter um diploma
legislativo que atenda aos altos interesses que o justificam.
Sobre as providências adotadas no projeto e seu sentido, que aliás transparece dos textos, a
justificação será feita em plenário e na Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1961. – Milton Campos.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a mesa outro projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
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É lido e apoiado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 10/1962
Dispõe sobre a doação das mercadorias, apreendidas como contrabando, às instituições filantrópicas,
educacionais, culturais e pesquisas científicas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As mercadorias que, na forma da lei, forem apreendidas como contrabando, serão doadas às
instituições filantrópicas, culturais, educacionais e de pesquisas científicas.
Parágrafo único – Para receber esse benefício, a instituição deverá preencher, pelo menos, os
seguintes requisitos:
a) estar legalmente constituída no Brasil e funcionando, há mais de um ano, em forma regular, com
exata observância de seus Estatutos;
b) haver sido reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
c) publicar, anualmente, a demonstração da receita obtida e da despesa realizada no exercício
anterior;
d) não distribuir, sob qualquer forma ou pretexto, lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados.
Art. 2º – As doações serão processadas e efetuadas pelo Conselho Nacional de Serviço Social, do
Ministério da Educação e Cultura, observando, além das normas que forem estabelecidas em regulamento,
as seguintes:
a) quando o valor unitário da mercadoria ou bem, for superior a Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros), a doação será feita mediante escritura pública, com ampla isenção tributária;
b) sendo o valor inferior à referida importância, a doação será feita por instrumento particular,
procedendo-se a competente anotação no "Livro de Doações" a ser instituído no Conselho Nacional de
Serviço Social;
c) a mercadoria ou bem doado será inalienável e impenhorável pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e
máximo de 10 (dez) anos, de acordo com a tabela a ser baixada com o regulamento, que fixará os prazos
específicos para cada categoria ou classe de bens, tomando por base, entre outros critérios, o de sua vida
média útil.
Art. 3º – As autoridades fazendárias enviarão, bimensalmente, ao Conselho Nacional de Serviço
Social, relação completa das mercadorias apreendidas.
Parágrafo único – O Conselho, pelo menos uma vez ara cada trimestre, fará publicar essa relação
nos diários oficiais da União e dos Estados.
Art. 4º – As instituições interessadas solicitarão ao Conselho Nacional de Serviço Social, mediante
requerimento, as mercadorias que necessitam, esclarecendo, fundamentadamente, a sua utilidade e os fins
a que se destinam.
Art. 5º – As instituições beneficiadas apresentarão, ao Conselho Nacional de Serviço Social,
anualmente e na vigência do prazo da cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, um relatório
circunstanciado sobre a situação das mercadorias ou bens recebidos em doação, acompanhado de
atestado do Juiz de Direito, Prefeito ou Promotor do Município, declarando a efetiva existência dos mesmos.
Art. 6º – As mercadorias apreendidas como contrabando e que, por sua destinação, não possam
servir aos fins das instituições referidas nesta lei, serão destruídas.
Art.
7º
–
A
alienação
ou
promessa
de
alienação,
sob
qualquer
forma,
das mercadorias ou bens recebidos em doação, antes de expirado o prazo de vigên-
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cia da cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, é equiparada, para todos os efeitos legais, ao crime
definido no art. 171, § 2º, inciso II, do Código Penal.
Parágrafo único – Ao adquirente ou promitente comprador aplica-se, também, o disposto neste artigo.
Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O contrabando alcançou, no Brasil, as proporções definitivas de grave problema nacional, cuja
solução vem sendo reclamada em regime de urgência e prioridade.
Com audácia e malícia crescentes, vem desafiando a capacidade do Governo, o qual, em que pese
pressionado pela opinião pública, máxime a veiculada pelo comércio legal, continua na estaca zero,
praticamente como simples assistente do alastramento dessa forma de atuação criminosa.
Interesses ponderáveis militam em favor da sua impunidade.
A suspensão dos leilões da Alfândega, embora de indiscutida moralidade, não teve a indispensável
resistência para suportar a avalanche dos interesses inconfessáveis, que lhe moveram guerra sem
trincheiras.
O retorno aos leilões significa, pelo menos na aparência coonestadora, a vitória dos argumentos de
que sua suspensão vinha trazendo vultosos prejuízos à Nação.
Partindo do fato consumado – o afetivo ingresso da mercadoria – argüem os prejuízos que a sua inútil
retenção ocasiona.
Não se lembram – ou procuram esquecer – que o leilão é a fórmula utilizada pelos marginais para
legalizar o contrabando.
Licitando uma peça ou um exemplar, conseguem, com a documentação respectiva, fornecida pela
Alfândega, o salvo-conduto para livre operação de toda a "muamba", clandestinamente entrada e estocada
no País.
O projeto vem oferecer solução definitiva e satisfatória, anulando todos os argumentos até aqui
utilizados contra a supressão dos leilões.
O enriquecimento das instituições filantrópicas, em resultado das doações, não só afasta a tese do
prejuízo à Nação, como até mesmo lhe atribui sinal contrário.
Com efeito, nada mais lógico, útil e proveitoso do que transformar a mercadoria contrabandeada em
bem a serviço da filantropia.
Além da supressão dos leilões, que são instrumentos de legalização do contrabando, e, portanto, de
incentivo à ilícita atividade, teremos uma fórmula de notórias virtudes sociais para destinação das
mercadorias apreendidas, que irão possibilitar às instituições caritativas o melhor desempenho de suas
relevantes atribuições.
Assim, os aparelhos médico-hospitalares serão doados às Santas Casas e Hospitais Beneficentes; os
aparelhos científicos de precisão, aos institutos de pesquisas; os automóveis serão transformados em
ambulâncias; os artigos escolares servirão aos estabelecimentos de ensino gratuito, e assim por diante.
A solução, na forma proposta, credencia-se pelas virtudes da mais alta conveniência, corrigindo um
grande mal através de um grande bem.
Trata-se de verdadeira terapêutica cristã, cujas excelências são notórias, para uma das doenças que
mais afligem a ordem ético-jurídico-Iegal brasileira.
O mecanismo em que se estrutura o projeto é simples e prático, conceituando,
expressamente,
o
mínimo
de
exigências,
garantias
e
condições,
para
o
fim

– 72 –
de obter o máximo de idoneidade e segurança, deferindo Iarga margem de oportuna ingerencial à
intervenção da autoridade executiva.
Não pretendemos ter esgotado, qualitativa e quantitativamente, todas as medidas e justas cautelas,
que devem integrar o projeto, de modo a permitir-lhe menos imperfeição e mais viabilidade.
O equacionamento legislativo da idéia é, assim, convite à experimentada cultura dos ilustres colegas,
no sentido de que lhe ofereçam os subsídios reclamados pelo nobre objetivo de maior perfeição.
LEGISLAÇÃO CITADA
Código Penal
Art. 171 – ..................................................................................................................................................
§ 2º – Nas mesmas penas incorre quem:
II – Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou
litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre
qualquer dessas circunstâncias.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1962. – Benedito Calazans.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 102, DE 1962
Sr. Presidente:
Impressionado com a ação intempestiva do Presidente do Conselho de Ministros, Exm.º Sr. Tancredo
Neves intervindo a mão militar na Companhia Telefônica Brasileira, Estado da Guanabara, São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, Espírito Santo, por força da exumação de um decreto da melancólica época da
Ditadura no Brasil em tempo de guerra, e em nome "da razão de Estado", – "Segurança Nacional" – e
considerando:
1) que tal ação está ao arrepio da Constituição, ferindo a autonomia dos Estados e a ordem
federativa;
2) que tal ação manifesta pequenina ação política contra a Guanabara, na pessoa de seu
Governador, Sr. Carlos Lacerda, a quem os comunistas e outros inimigos políticos buscam desforra,
procurando impedir a ação dinâmica e moralizadora daquele Governo;
3) que tal atitude como outras do Governo Federal na demora em atender aquele Estado, impede a
ação do Governo em atender o bem comum e é gritante injustiça discriminatória cometida contra a
população da Guanabara, de quase quatro milhões de brasileiros;
4) que a maioria dos referidos Estados já estava providenciando com sérios estudos, levantamento de
propostas e ação constitucional a solução dos telefones;
5) que a ação do Gabinete interessou unicamente ao Grupo Light, porque favorece ao mesmo e, em
contra partida, não favorece a nação;
6) que tal ação não se estendeu às demais companhias, nos demais Estados da Federação, maxime
no Rio Grande do Sul;
7) que a Companhia Telefônica não é, nunca foi e jamais será, indústria de base, e que tal afirmação
é pueril;
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8) que a Segurança da Nação não está dependendo da mesma, pertencem tanto aos Estados como
à Federação e que tal afirmação é também pueril, mas ao contrário, que a Segurança Nacional está muito
mais em perigo com o reatamento das Relações com a Rússia, com a presença de certos Embaixadores
manipulando ação subversiva no País, com a presença de comunistas em pontos chaves do Governo, com
o alto custo da vida e sua contínua elevação, com a falta de ação do Governo, na solução de alguns
problemas fundamentais do País etc.;
9) considerando que o empréstimo para "Aliança do Progresso" não deve servir para tal;
1º) e considerando ainda que não deve ser feito às custas do Banco Nacional do Desenvolvimento, o
que seria lamentável, requeiro seja solicitada a remessa de cópia do processo o que autorizou a compra ou
financiamento da compra das ações ou acervo da Companhia Telefônica Brasileira, no prazo legal.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1962. – Padre Calazans.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a mesa ofício que vai ser lido.
É lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 5 de abril de 1962.
Senhor Presidente:
Achando-se ausente o Sr. Barros Carvalho, solicito se digne Vossa Excelência de designar quem
deva substituí-lo na Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o disposto no art. 77 do Regimento
Interno.
Atenciosas suadações. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Para a substituição solicitada, indico o Sr. Arlindo
Rodrigues.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Todas as matérias constantes da Ordem do Dia de hoje estão com a discussão encerrada e em fase
de votação.
Não há quorum, pelo que ficam adiadas.
Não há mais matéria a ser apreciada.
Vou dar a palavra aos outros oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, informo a V. Ex.ª que tendo cedido a vez ao nobre
Senador Ruy Carneiro, desistindo de minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar.
(Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Padre Calazans.
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O SR. PADRE CALAZANS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa de São Paulo registra hoje
que mais um pesado contrabando entrou no País, causando às empresas têxteis e ao comercio em geral
um prejuízo de milhões de cruzeiros.
A repetição desses crimes estarrece o país, como ocorreu recentemente, quando no governo do
Presidente Jânio Quadros o Governador Carlos Lacerda surpreendeu os ratos do mar com a boca na botija,
entregando-os à Polícia. S. Ex.ª fez mais, comunicando-as diretamente com o Ministro da Justiça de então,
para a adoção de providências drásticas que impedissem a repetição desses atos criminosos.
O que impressiona, no entanto, é que esses homens vivem livremente, divertindo-se à larga. No
Carnaval passado, por exemplo, vários deles foram vistos em Guarujá. São verdadeiros nababos. Enquanto
isso, o comércio de São Paulo está abarrotado de produtos estrangeiros cuja procedência legal não poderá
ser provada. Dos automóveis, nem se fala, e muito menos as chamadas boutiques, dirigidas por gente
importante deste País.
Há pouco tempo, palestrando com distinta senhora da sociedade, ouvi significativo relato sobre o
contrabando em São Paulo. Todas as segundas-feiras chegam ao Estado bandeirante, do exterior, seis
grandes malas contendo mercadorias diversas. Essas malas não passam pela Alfândega, ninguém paga
direitos e toda a gente sabe disso!
Diante dessa situação, Sr. Presidente, submeti à consideração desta Casa sobre o assunto.
Não creio, Sr. Presidente que consigamos extinguir totalmente o mal, pois estamos sempre sujeitos
às contingências da criatura humana e à fraude alheia.
Não concordo em que as mercadorias, quando apreendidas, sejam queimadas, destinadas,
principalmente num País onde os orfanatos, as casas de ensinos, as organizações assistenciais, os centros
de imigrações lutam com tanta dificuldade, sendo que, em algumas dessas entidades, os assistidos nem
roupa têm.
Li há alguns dias, na Folha da Manhã, de São Paulo, e hoje a imprensa paulista anuncia, a existência
de grande contrabando, no qual se acha envolvida muita gente importante. Toda a Nação sabe, inclusive
dos seus nomes; o difícil entretanto é provar, como muitas coisas neste país. Refletindo sobre isto, lembreime do diálogo entre Catilina e Cícero, no Senado Romano, quando Catilina exigia de Cícero as provas.
Afirmava Cícero que as provas ele não as tinha; só as teria se estivesse conspirando com Catilina contra a
Nação. Nesse caso, conheceria tudo, mas seria um traidor, ou então um espião, mas se fosse um espião, já
não estaria na Tribuna do Senado Romano e sim morto, há muito tempo.
Há muita coisa que se sabe, nesta República. Há o sigilo bancário e outros sigilos. Provar mesmo,
não se pode. As provas só se obteriam ou através do santo, do homem que se converte, como Santo
Agostinho que resolve confessar os seus pecados, ou então do louco, porque o malandro jamais confessa o
crime.
As mercadorias que podem ser aproveitadas não devem ser destruídas. Dentro deste raciocínio
apresentei um projeto de lei. Lerei a seguir, Sr. Presidente, não só as razões que o justificam como o próprio
projeto:
PROJETO Nº ../1962
Dispõe sobre a doação das mercadorias, apreendidas como contrabando, às instituições filantrópicas,
educacionais, culturais e de pesquisas científicas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As mercadorias que, na forma da lei, forem apreendidas como contrabando, serão doadas às
instituições filantrópicas, culturais, educacionais e de pesquisas científicas.
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Parágrafo único. Para receber esse benefício, a instituição deverá preencher, pelo menos, os
seguintes requisitos:
a) estar legalmente constituída no Brasil e funcionando, há mais de um ano em forma regular, com
exata observância de seus estatutos;
b) haver sido reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
c) publicar, anualmente, a demonstração da receita obtida e da despesa realizada no exercício
anterior;
d) não distribuir, sob qualquer forma ou pretexto, lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados.
Art. 2º – As doações serão processadas e efetuadas pelo Conselho Nacional de Serviço Social, do
Ministério da Educação e Cultura, observando, além das normas que forem estabelecidas em regulamento,
as seguintes:
a) quando o valor unitário da mercadoria ou bem for superior a Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros), a doação será feita mediante escritura pública, com ampla isenção tributária;
b) sendo o valor inferior à referida importância, a doação será feita por instrumento particular,
procedendo-se a competente anotação no "Livro de Doações" a ser instituído no Conselho Nacional de
Serviço Social;
c) a mercadoria ou bem doado será inalienável e impenhorável pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e
máximo de 10 (dez) anos, de acordo com a tabela a ser baixada com o regulamento, que fixará os prazos
específicos para cada categoria ou classe de bens, tomando por base, entre outros critérios, o de sua vida
média útil.
Art. 3º – As autoridades fazendárias enviarão, bimensalmente, ao Conselho Nacional de Serviço
Social, relação completa das mercadorias apreendidas.
Parágrafo único – O Conselho, pelo menos uma vez em cada trimestre, fará publicar essa relação
nos diários oficiais da União e dos Estados.
Art. 4º – As instituições interessadas solicitarão ao Conselho Nacional de Serviço Social, mediante
requerimento, as mercadorias que necessitam, esclarecendo, fundamentalmente, a sua utilidade e os fins a
que se destinam.
Art. 5º – As instituições beneficiadas apresentarão, ao Conselho Nacional de Serviço Social,
anualmente e na vigência do prazo da cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, um relatório
circunstanciado sobre a situação das mercadorias ou bens recebidos em doação, acompanhado de
atestado do Juiz de Direito, Prefeito ou Promotor do Município, declarando a efetiva existência dos mesmos.
Art. 6º – As mercadorias apreendidas como contrabando e que, por sua destinação, não possam
servir aos fins das instituições referidas nesta lei, serão destruídas.
Art. 7º – A alienação ou promessa de alienação, sob qualquer forma, das mercadorias ou bens
recebidos em doação, antes de expirado o prazo de vigência da cláusula de inalienabilidade a
impenhorabilidade, é equiparada, para todos os efeitos legais, ao crime definido no art. 171, § 2º, inciso II,
do Código Penal.
Parágrafo único – Ao adquirente ou promitente comprador aplica-se também, o disposto neste artigo.
Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O contrabando alcançou, no Brasil, as proporções definitivas de grave problema nacional, cuja
solução vem sendo reclamada em regime de urgência e prioridade.
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Com audácia e malícia crescente, vem desafiando a capacidade do governo, o qual, em que pese
pressionado pela opinião pública, máxima a veiculada pelo comércio legal, continua na estaca zero,
praticamente como simples assistente do alastramento dessa forma de atuação criminosa.
Interesses ponderáveis militam em favor da sua impunidade.
A suspensão dos leilões da Alfândega, embora de indiscutida moralidade, não teve a indispensável
resistência para suportar a avalanche dos interesses inconfessáveis, que lhe moveram guerra sem
trincheiras.
O retorno aos leilões significa, pelo menos na aparência conoestadora a vitória dos argumentos de
que sua suspensão vinha trazendo vultosos prejuízos à Nação.
Partindo do fato consumado – o efetivo ingresso da mercadoria – argúem os prejuízos que a sua inútil
retenção ocasiona.
Não se lembram – ou procuram esquecer – que o leilão é a fórmula utilizada pelos marginais para
legalizar o contrabando.
Licitando uma peça ou um exemplar, conseguem, com a documentação respectiva, fornecida pela
Alfândega, e salvo conduto para livre operação de toda a "muamba', clandestinamente entrada e estocada
no país.
O projeto vem oferecer solução definitiva e satisfatória, anulando todos os argumentos até aqui
utilizados contra a supressão dos leilões.
O enriquecimento das instituições filantrópicas, em resultado das doações, não só afasta a tese do
prejuízo à Nação, como até mesmo lhe atribui sinal contrário.
Com efeito, nada mais lógico, útil e proveitoso do que transformar a mercadoria contrabandeada em
bem a serviço da filantropia.
Além da supressão dos leilões, que são instrumentos de legalização do contrabando, e, portanto, de
incentivo à lícita atividade, teremos uma fórmula de notória virtude sociais para destinação das mercadorias
apreendidas, que irão possibilitar às instituições caritativas o melhor desempenho de suas relevantes
atribuições.
Assim, os aparelhos médico-hospitalares serão doados às Santas Casas e Hospitais Beneficentes; os
aparelhos científicos de precisão, aos institutos de pesquisas; os automóveis serão transformados em
ambulâncias; os artigos escolares servirão aos estabelecimentos de ensino gratuito, e assim por diante.
A solução, na forma proposta, credencia-se pelas virtudes da mais alta conveniência, corrigindo um
grande mal através de um grande bem.
Trata-se de verdadeira terapêutica cristã, cujas excelências são notórias, para uma das doenças que
mais afligem a ordem ético-jurídico-legal brasileira.
O mecanismo em que se estrutura o projeto é simples e prático, conceituando, expressamente, o
mínimo de exigência, garantias e condições, para o fim de obter o máximo de idoneidade e segurança, e
deferindo larga margem de oportunidade ingerencial à intervenção da autoridade executiva.
Não pretendemos ter esgotado, qualitativa e quantitativamente, todas as medidas e justas cautelas,
que devem integrar o projeto, de modo a permitir-lhe menos imperfeição e mais viabilidade.
O equacionamento legislativo da idéia é, assim, convite à experimentada cultura dos ilustres colegas,
no sentido de que lhe ofereçam os subsídios reclamados pelo nobre objetivo de maior perfeição.
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LEGISLAÇÃO CITADA
Código Penal
Art. 171 – ..................................................................................................................................................
§ 2º – Nas mesmas penas incorre quem:
II – vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou
litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre
qualquer dessas circunstâncias.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1962. – Padre Calazans.
Sr. Presidente, meu intuito, com esse projeto, é contribuir para moralizar os costumes da Nação
brasileira. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – 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
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de origem) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES
– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– da Comissão de Serviço Público:
1º – oral proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com emendas que oferece, sob nº 1 a 3 – CSPC;
– da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência nos termos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno para o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.)

19ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Paulo Fender – Zacharlas de Assumpção – Joaquim Parente – Menezes Pimentel – Reginaldo
Fernandes – Dix-Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas Maranhão – Afrânio Lages – Silvestre Péricles –
Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Aloysio de Carvalho – Del Caro – Jefferson de Aguiar – Arlindo
Rodrigues – Gilberto Marinho – Venancio Igrejas – Benedito Valadares – Milton Campos – Pedro Ludovico –
Coimbra Bueno – José Feliciano – Lopes da Costa – Nelson Maculan – Mem de Sá – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior, que é sem debate aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Sr. Presidente da República:
– Nº 89 (nº de origem 45), de 2 de abril – Agradece a comunicação referente à aprovação da escolha
do Dr. Josué Apolônio de Castro para a função de Chefe da Delegação do Brasil em Genebra;
– Nº 90 (nº de origem 46), de 2 de abril – Agradece a remessa de um dos autógrafos do Decreto
Legislativo nº 1, de 1962;
Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros:
– Nº 11 (s/ nº de origem), de 23 de março – Agradece a comunicação relativa à constituição da Mesa
do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Está finda a leitura do Expediente.
Antes de dar a palavra o primeiro orador inscrito, a Mesa comunica que o Exm.º Sr. Ministro das
Relações Exteriores convidou o Senado a se fazer representar por um dos seus membros no X Aniversário
da Revolução Boliviana.
A Mesa indica o nobre Senador Eugênio Barros.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender, orador inscrito.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda a visita do Presidente João
Goulart aos Estados Unidos é assunto que me traz a esta tribuna para ligeiros comentários.
Noticiam os jornais que têm sido coroados de êxito todos os esforços da Embaixada Brasileira no
sentido de que a ajuda norte-americana ao Brasil não tropece mais em embaraços de ordem política, os
quais já têm sido muito debatidos na imprensa e a estavam obstando.
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Sr. Presidente, fiz um apelo desta tribuna ao Presidente João Goulart para que falasse, nos Estados
Unidos, a linguagem trabalhista. É evidente que essa linguagem deve ter sido falada por quem, durante
tantos anos de vida pública, se tem dedicado à causa dos trabalhadores. Muito embora esteja eu militando
em Partido político que não oferece apoio político ao Governo do Presidente Goulart, não posso deixar de
reconhecer as ligações de S. Ex.ª com as classes trabalhadoras do País.
Do noticiário que cornpulsei, quer em jornais norte-americanos quer em jornais brasileiros, verifiquei
que se adota certo cuidado em definir a política brasileira para os norte-americanos, isto é, o pensamento
político do Brasil atual que tem sido desvirtuado por comentaristas de toda ordem e, conseqüentemente,
preocupando os homens da Wall Street com relação a investimentos que pretendam fazer neste País.
O Correio da Manhã, em seu editorial de hoje, comenta o êxito da missão brasileira, porque a visita já
está transformada em missão. Não é mais uma visita de cordialidade, de cortesia, pura e simplesmente, do
Presidente da maior Nação latina do hemisfério aos Estados Unidos, mas uma visita de significação políticoeconômica, devemos reconhecê-lo. Trata-se, portanto, de uma missão brasileira que foi aos Estados
Unidos, presidida pelo primeiro Magistrado desta Nação, a fim de estreitar os laços de amizade entre os
dois Países, mas também de obviar, como se sabe agora, dificuldades que estavam ocorrendo para a
obtenção de empréstimos americanos ao Brasil.
O Correio da Manhã atribui o êxito da missão menos ao Presidente João Goulart do que ao Brasil por
inteiro, e sustenta que S. Ex.ª mudou de atitude nos Estados Unidos. É o pensamento do grande matutino
carioca. Mudou de atitude e perante a imprensa norte-americana, diante de repórteres que o inquiriram,
teria feito declarações de tal ordem que colocavam o Brasil, sem sombra de dúvida, no meio dos Países do
Bloco Ocidental que repelem terminantemente o comunismo.
Neste ponto, como trabalhista, eu endereço daqui meus aplausos ao Sr. Presidente da República.
O trabalhismo, onde quer que se encontre, nada tem a ver com o comunismo, e o comunismo como
vige, como existe na União Soviética, também quase nos leva a supor que se Marx ressuscitasse
confessaria não ser marxista. Assistimos às lutas internacionais entre os comunistas de Moscou e os
comunistas da China de Mao-Tse-Tung.
Já presenciou a História à desavença funda cavada entre a União Soviética e o socialismo de Tito.
Enfim, a doutrina chamada comunista está, de si, tão eivada de fórmulas que já não se pode mais
saber o que é comunismo.
Então, temos de procurar uma diretriz sociológica, quando menos não seja para argumentar, diremos
que, de um lado, está o capitalismo, essa força econômica poderosa de que é principal depositária o grande
País do Norte da América, e, do outro lado, o socialismo por inteiro, como doutrina que se compadece com
a participação mais libertária do homem nas coisas do Estado, no sentido de que a riqueza social seja
repartida mais conformemente às necessidades individuais do homem do que ao arbítrio dos poderosos,
que se dão ao luxo de, contrariando a condição humana, fazer concessões.
O trabalhismo brasileiro se situa, evidentemente, na esquerda, na direita estando
as forças capitalistas de que temos poderosos representantes neste País. E digo mais, forças
que estão contaminadas pelos verdadeiros remanescentes das forças feudais existentes
na Idade Média. Há capitalistas brasileiros, Sr. Presidente, tão insensíveis ao problema social
neste País, que reagem contra qualquer forma de reivindicação que modifique o statu quo das
relações entre capital e trabalho, no Brasil, sem uma consulta prévia a eles mesmos, como se
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a sociedade brasileira não vivesse uma democracia real e como se este Congresso não estivesse composto
de homens livres, como o orador que está nesta tribuna, que obedecem os ditames rigorosos da sua
consciência e pugnam pela prevalência de um sistema político-administrativo mais humanizado e mais
justo.
Outro ponto fundamental que pretendo assinalar na fisionomia do trabalhismo brasileiro é o da nossa
cristandade, o da nossa crença em Deus. A principio, não se admitia socialista que não fosse agnóstico.
Ainda há poucos dias, desta tribuna, elogiando Barbosa Lima, o grande político pernambucano da Primeira
República, dissemos que ele era um positivista doutrinário, mas que, no fim da sua vida, abandonou a
doutrina de Comte como religião e recolheu-se às suas matrizes educacional e patriótica de espiritualismo;
sendo apontado, mesmo, como um converso do catolicismo, contra o Comteismo; mas o Comteismo, Sr.
Presidente, existiu dentro do mesmo destino histórico do agnosticismo graças ao qual o socialismo aparece.
Então, somos levados a render homenagens a nós próprios, isto é, a nós, brasileiros, que esposando o
socialismo democrático na forma trabalhista, não nos apartamos um segundo sequer da Providência Divina,
desse Deus grande e eterno que se confunde com as forças vivas da natureza, e que se confunde, mais do
que com essas forças científicas, com aquela força suprema que é o Bem, cujo esplendor jamais deixou de
preocupar a alma do Brasil.
Sr. Presidente, não há por que usarmos de artifícios de linguagem para dizer, nos Estados Unidos,
que somos um País de braços abertos para o sistema capitalista. Isto não ocorre na fase atual da sociedade
brasileira. Somos um País democrata e cristão, e dentro da Democracia brasileira está o trabalhismo,
doutrina de esquerda, digam o que disserem.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Penso que as idéias políticas não devem se envolver com as idéias
religiosas. O passado já nos ensinou a esse respeito. Kant, quando escreveu a "Crítica da Razão Pura" era
um tanto agnóstico, mas por necessidade política e de viver bem com as autoridades, escreveu a "Crítica da
Razão Prática". Da Escola de Kant saíram Hegel e Feuerbach. Da Escola de Hegel saíram duas doutrinas,
uma de direita e outra de esquerda – a direita hegeliana e a esquerda hegeliana. Desta esquerda vieram
Engel e Marx, já se baseando no Materialismo histórico agnóstico, descrente de qualquer intervenção divina
nas questões da Terra. De maneira que há mais de três séculos essas idéias se emaranham, se chocam e
nunca chegaram a resultado prático. Penso que a política deveria ficar à parte da religião.
O SR. PAULO FENDER: – Muito agradeço ao nobre Senador Pedro Ludovico o aparte que acaba de
produzir, demonstrando o quanto está atualizado com as doutrinas filosóficas que informam o processo
social, que está merecendo a nossa pálida e claudicante crítica.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Pelo contrário; a argumentação de V. Ex.ª é sempre brilhante e prova
uma profunda inteligência.
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, como bem acentuou o nobre Senador Pedro Ludovico, religião e política devem estar
separadas. Agora, S Ex.ª abre ângulos novos ao meu discurso, porque sou obrigado, não refutando S. Ex.ª,
em absoluto, a lembrar-lhe que a Igreja Católica, no Brasil, jamais se conformou com o chamado
liberalismo, isto é, separação entre a Igreja e o Estado. E, se não participa do Governo, como fazia no
tempo dos Reis, interfere nas lutas que produzem os Governos.
Vemos a militação da Igreja Católica, em toda a nossa História, nas lutas eleitorais que precedem às
eleições de Presidente da República, de Deputados, enfim, de representantes do povo às Câmaras
Legislativas.
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Não há quem desconheça, neste. País, a Liga Eleitoral Católica, a célebre LEC. Não sei até que
ponto será nociva a participação do Clero na luta política, como não sei até que ponto será benéfica ou útil
essa participação. Entretanto, no dia em que conseguíssemos, a exemplo do povo inglês, separar o Credo
da Alma, da inteligência que conduz o corpo as suas relações sociais, seríamos um grande e evoluído povo
na face da Terra.
Mas o que se verifica, Sr. Presidente, é que quando se procura reformar a conceituação política,
dando-lhe novo relevo, mercê do panorama político universal e da própria civilização, nesta nova fase
tecnológica, em que a Igreja de vez em quando precisa vir a público para justificar os ensinamentos da
doutrina cristã, com as descobertas da técnica moderna; quando se discutem doutrinas políticas, vem-nos
logo a preocupação de que essas doutrinas podem desviar o homem da concepção absoluta de Deus.
Disse que não sabia até que ponto seria nociva ou benéfica a participação da Igreja, mas estando
evidentemente a Igreja Católica brasileira – a exemplo de todos os credos existentes no País – vinculada à
pregação do bem; isto é, o bem é a base de toda e qualquer religião, porque com o bem se confunde Deus,
e estando o bem espiritual indesligável do bem físico, inseparável do bem material, é muito difícil um País,
com tantos milhões de analfabetos, fazer a distinção com que acaba de acenar a inteligência lúcida do
Senador Pedro Ludovico.
Referia-me ao trabalhismo que não é socialismo agnóstico, porque temos programas definidos e
neles não se Incluem processos de proscrição de padres como acontece, por exemplo, na Cuba marxistaleninista de Fidel Castro.
Se o trabalhismo brasileiro está conforme as nossas tradições históricas, não há por que mascará-lo,
nem usar palavras delicadas para expô-lo, quer nos Estados Unidos quer em qualquer país do Planeta.
O Correio da Manhã diz que o Sr. Presidente da República evitou, nos Estados Unidos, a palavra
encampação, substituindo-a por transferência.
Quando o Presidente da República declara que, fiel aos princípios trabalhistas por que se tem batido,
todos os serviços de natureza pública deverão passar para a égide da Estado, isto é, deverão ser
estatizados, S. Ex.ª diz que não pretendemos encampar, pretendemos transferir.
Leio nos comentários que a palavra transferir choca menos os senhores do dólar norte-americano.
O SR. CUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte, antes de prosseguir nas suas argüições?
O SR. PAULO FENDER: – Com prazer.
O SR. GUIDO MONDIN: – Retrocedendo nas considerações que V. Ex.ª está expendendo, desejaria
perguntar ao Senador Pedro Ludovico, através de V. Ex.ª, se quando ele entende que a política deve
desenvolver-se completamente à parte da religião, ele alude à religião como manifestação de sentimento
exterior ou à própria presença de Deus como suprema moral nas atividades políticas? V. Ex.ª logo após,
concordando, disse que o trabalhismo, não sendo agnóstico, deve desenvolver a sua doutrina e a sua
atividade prática no sentido do bem, buscando Deus. Então, como conciliar a concordância de V. Ex.ª com o
Senador Pedro Ludovico que quer separar a religião da política e quando entende V. Ex.ª que o trabalhismo
está do lado do bem, da moral, de Deus?
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Concedo a palavra ao Senador Pedro Ludovico pelo tempo que desejar
para apresentar seus esclarecimentos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Tenho grande prazer em esclarecer o meu aparte ao nobre
Senador pelo Rio Grande do Sul. Quando disse que a política não se devia misturar com a religião,
não pensei no sentido filosófico da religião, na sua parte moral. É claro que a boa política deve ter uma
boa moral, deve ter a sua filosofia cristã. Referia-me à parte prática porque, muitas vezes, as auto-
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ridades eclesiásticas se comportam mal, como aconteceu há poucos anos, no Rio de Janeiro, quando a
maior autoridade eclesiástica aconselhou o povo a não votar em determinado candidato à vice-presidência
e o candidato foi eleito.
O SR. PAULO FENDER: – Agradeço aos Senadores Pedro Ludovico e Guido Mondin os seus
apartes. Mas não vejo, data vênia do meu nobre e ilustre colega Guido Mondin, que traz, no seu espírito,
inspiradora da sua personalidade política, a legenda de "Deus, Pátria e Família", contribuição alguma no
que disse, concordando com o nobre Senador Pedro Ludovico. Entendo que a ação política deve estar
separada da religião. Mas, até que ponto a ética se confunde com a estética, a disciplinação das relações
entre os homens pode apelar para aquelas forças íntimas que se ligam, indissoluvelmente, ao poder
espiritual, não me é dado saber.
O bom cristão, a meu ver, o homem que crê em Deus, é muito melhor político do que aquele que não
crê em Deus, porque ele está muito mais emantado das forças do bem, por conseguinte, mais capacitado a
exercitar o bem, do que o agnóstico materialista puro que, preocupado com a felicidade material, não
mobiliza elementos da condição humana sem os quais a solidariedade social é um mito.
Mas, dizia eu, o trabalhismo brasileiro há de ser marcado pelo adjetivo cristão, enquanto houver quem
confunda trabalhismo com comunismo neste País. Porque o que marca o comunismo é o agnosticismo, é a
falta de compadecimento...
O SR. GUIDO MONDIN: – É mais: é o ateísmo.
O SR. PAULO FENDER: – ...intelectual com o sentimento intimo da existência de Deus.
Ora, num País de tantos milhões de analfabetos muito fácil seria, aos inimigos do trabalhismo, minálo na cerne e impedir que progredisse, conto já se fez há algum tempo, com a simples inquinação de que
trabalhismo era comunismo; e como nos encontramos, coincidentemente, na reação ao capitalismo, a
aleivosia pode muito bem criar raízes. Eis por que, nós, trabalhistas, temos o dever de fazer a nossa
pregação política, dizendo aos brasileiros que queremos a felicidade material do homem reconciliado com
Deus.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. GUIDO MONDIN: – Apreciaria definisse melhor V. Ex.ª que espécie de capitalismo o.
trabalhismo combate. Já o nobre Senador Alberto Pasqualini era muito claro quando dava ao capitalismo o
mais absoluto sentido social Portanto, ele o aceitava, sob condição. Creio que V. Ex.ª se refere ao
capitalismo internacional, ao capitalismo sem entranhas, este contra o qual todos estamos.
O SR. PAULO FENDER: – Exato. V. Ex.ª tem o meu pensamento. Não disse, propriamente, que
combatíamos o capitalismo. Disse que estávamos em posição de reação ao capitalismo, mas esta reação
pode ser perfeitamente definida e conceituada. Aí está a diferença fundamental entre o trabalhista e o
comunista. Enquanto o comunista não quer concessões do capitalismo, nós, trabalhistas, as queremos. O
comunista não aceita as concessões porque faz o jogo da confusão, para aumentar a revolta íntima que
transbordará na revolução social. Então, o trabalhista, que aceita concessões, evita a revolta. As
concessões, às vezes, são meros paliativos, mas, de certa forma, com elas se evita a revolta e se retarda a
revolução, tomado o termo no sentido daquela fatalidade a que se propõe o determinismo histórico e o
materialismo dialético, e que não cabe neste discurso, sem mais estudos, verificações ou citações, discutir.
Na realidade, entretanto, o capitalismo honesto que se propõe a colaborar conosco contra
o nosso subdesenvolvimento, aqui investindo de acordo com as nossas leis, submetendo-se ao nosso
Imposto de Renda, às nossas tarifas, com lealdade e com honestidade, esse é o capitalismo ideal
para a existência do trabalhismo. Sem ele como poderia o trabalhismo representar a força de media-
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ção poderosa entre os que exploram, por exemplo, e os que são explorados, ou, para ser mais gentil com
os capitalistas, entre os que têm e os que não têm? Logo, é esse trabalhismo puro, verdadeiro, existente no
País, que consulta o consentimento das massas trabalhadoras nas assembléias dos sindicatos em todo o
Brasil, que o Presidente João Goulart deve representar nos Estados Unidos; não ter medo das palavras que
lá pronunciar, pois temos bastante amadurecimento político e tradição histórica para que se não nos
confunda com qualquer país prestes a subverter sua ordem interna, e a ameaçar os bens estrangeiros aqüi
existentes.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muito prazer.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª não acha que o Presidente João Goulart, ao expender esse
pensamento, não interpretará, especificamente, o pensamento do trabalhismo brasileiro, mas, a essa altura,
o sentimento e a preocupação de todos os Partidos, embora deixando de lado certo setor, em cada Partido,
que não se conformaria com isso?
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª chegou à fase final do meu discurso, a que, necessariamente, eu
teria de chegar, o ponto que tinha de atingir, e que é o seguinte: o Sr. João Goulart – que anteriormente foi
aos Estados Unidos como Vice-Presidente da República, mas não na condição de Presidente do Partido
Trabalhista Brasileiro, e que naquela nação amiga foi recebido pelo Labor Party e por todos os
representantes do trabalhismo americano – não é, evidentemente, o mesmo Sr. João Goulart que agora foi
aos Estados Unidos como Presidente da República.
Esta é a diferença histórica que desejo assinalar nos Anais do Senado: S. Ex.ª foi aos Estados
Unidos como Presidente da República, num Governo de sistema parlamentar, do qual participam todos os
Partidos políticos do seu País. Por isso, S. Ex.ª anda muito bem acertado, lá nos Estados Unidos; evitando
palavras e procurando produzir orações vasadas no mais puro espírito democrático, sem conteúdo algum
de doutrina trabalhista, discursos que ficariam bem a qualquer Presidente anterior – o Presidente Café Filho,
o Presidente Eurico Dutra, o Presidente Artur Bernardes. S. Ex.ª a meu ver, não representou nos Estados
Unidos o trabalhismo brasileiro. Não no que ele tenha de reacionário contra a grande nação amiga, mas no
que ele tem de muito claro com relação às verdadeiras condições em que queremos receber a ajuda norteamericana.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É claro que se o Presidente João Goulart fosse aos Estados Unidos
falar em nome do trabalhismo, não poderia falar em nome dos brasileiros, porque os brasileiros são alguma
coisa mais que d trabalhismo. (Riso.)
O SR. PAULO FENDER: – O aparte do nobre Senador Fernandes Távora nega a minha certidão de
nascimento, nega a certidão de nascimento de milhões de brasileiros trabalhistas. Que o Sr. Presidente da
República não podia falar em nome do Brasil já disse eu, por que o Brasil, na atual fase da sua evolução
político-administrativa, é governado por um regime parlamentar, com a participação de todas as correntes
de opinião do País. Então, S. Ex.ª não poderia falar em nome do Brasil, mas em nome de brasileiros, de
milhões de brasileiros trabalhistas, ele poderia falar.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quis dizer a V. Ex.ª apenas que os brasileiros não seriam capazes
de pensar que o Presidente da República, indo a país estrangeiro, falasse apenas em nome do seu Partido
político. Esta minha observação em tudo concorda com o que V. Ex.ª expõe.
O SR. PAULO FENDER: – O que V. Ex.ª quis dizer, está dizendo, e estamos
compreendendo, é o que se infere de toda a minha oração. Apenas assinalo isto.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exatamente, e eu apenas concordava com V. Ex.ª.
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª me traz apoio ao- pensamento aqui expendido.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Perfeitamente.
O SR. PAULO FENDER: – Quero apenas expressar que o Presidente João Goulart não falou nos
Estados Unidos a linguagem trabalhista que eu desejaria houvesse falado e que agora, diante do aparte
esclarecedor de V. Ex.ª, verifico que não poderia ter falado.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É claro.
O SR. PAULO FENDER: – Fica, então, assinalada a impossibilidade de S. Ex.ª Quantos Idealistas
prefeririam não arcar com o ônus dessa impossibilidade e, por conseguinte, não visitar os Estados Unidos?
É a pergunta que faço à consciência de V. Ex.ª.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A isso, cada um que responda por si mesmo.
O SR. NELSON MACULAN: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com todo o prazer.
O SR. NELSON MACULAN: – O Presidente João Goulart, a meu ver, foi muito feliz no discurso que
proferiu no Congresso americano, procurando situar os problemas graves, sérios e críticos do nosso País.
Não seria o momento oportuno para discorrer em torno de tese doutrinária do nosso Partido. S. Ex.ª muito
bem fez ver nossas necessidades fundamentais, frisou muito bem o que significa a Aliança Para o
Progresso, sem que para isso o Brasil tenha que tomar posições incompatíveis com a nossa dignidade de
País amadurecido. Frisou todos os problemas e encaminhou-os muito bem, merecendo do líder do Senado
Federal americano, Sr. Mike Mansfield, o seguinte elogio: "Foi um discurso corajoso e direto." Por isso,
estranho que V. Ex.ª venha dizer que o Presidente João Goulart absolutamente não falou na linguagem
trabalhista, ou que se omitiu de ferir certos problemas fundamentais que nosso Partido, por doutrina,
defende.
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
Como eu comentava o editorial do Correio da Manhã, julga oportuno ler para V. Ex.ª o que ele diz, no
ponto em que se pode encontrar as respostas a V. Ex.ª:
O Presidente João Goulart foi bem recebido nos Estados Unidos. Conforme as primeiras notícias,
ainda incompletas, a recepção superou mesmo aquilo que se costuma chamar de honras de estilo. Foi uma
acolhida cordial, senão calorosa.
Incompleto também ainda está o noticiário relativo aos resultados concretos da viagem presidencial.
Mas logo na primeira hora lançaram as autoridades norte-americanas uma informação sobre crédito de 120
milhões de dólares. E já se fala em vantagens substanciais para o Brasil: quer dizer, em sucesso completo
da viagem.
Não ignoram o buchground politico desse sucesso. Os Estados Unidos lutam, em sua política latinoamericana, com dificuldades cada vez maiores. Já está longe o tempo em que o Sr. Foster Dulles dizia,
numa comissão do Senado, que "não precisamos de amigos". Agora, precisam. E ninguém pode, a esse
respeito, substituir o Brasil.
Apesar de tudo isso, não se pode negar que também houve algo como um sucesso pessoal do
Presidente João Goulart. Basta lembrar o fato de que ele foi vivamente aplaudido por essa corporação
pouco entusiasmada por países estrangeiros e menos ainda por líderes trabalhistas, que é o Congresso dos
Estados Unidos.
Aqui no Brasil, mais perto dos acontecimentos e das personalidades de nossa terra, não podemos
integralmente participar desse entusiasmo.
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Durante anos combatemos o Sr. João Goulart e a política do Sr. João Goulart. Em setembro do ano
passado, no momento da crise constitucional, advogamos sua sucessão à presidência da República. Mas
não nos inspiraram, para tanto, preferências pessoais ou interesses partidários. Nossa atitude foi ditada pelo
fato de que o Sr. João Goulart tinha o direito certo e liquido de suceder ao presidente demissionário. Por um
acaso e sem mérito pessoal seu, ele encarnava naquele momento a legalidade e a continuidade das
instituições.
Desde então, muita água correu rio abaixo. Assistimos a muitas conversões. Não chega a inspirarnos entusiasmo o governo que o Sr. João Goulart nomeou e de cujas atividades chega a participar
ativamente. Mas também achamos, como aqueles neocristãos da amizade com o Presidente da República,
que o Sr. João Goulart mudou muito, e não para pior. Ainda continua preso nas redes do empreguismo
trabalhista. Mas deixou de instigar a intranqüilidade social. Registraram-se manifestações ponderadas e
sensatas. O Presidente da República é hoje um elemento de equilíbrio. Nesse sentido, têm razão os que o
receberam tão bem nos Estados Unidos.
Quer dizer: não chegamos a compreender totalmente o sucesso pessoal do Sr. João Goulart na
América do Norte. Satisfeitos estamos, sim, mas entusiasmo? Algumas notícias atribuem o calor da
recepção à habilidade da nossa propaganda no exterior. Francamente: seria a primeira vez que essa
habilidade extraordinária se manifesta. Sem desprezar o serviço e os gastos da nossa diplomacia, não a
julgamos capaz de, dentro de poucos dias, mudar totalmente a poderosa e lúcida opinião pública dos
Estados Unidos. Pois que mudou, mudou mesmo. Demonstram-no certas perguntas que jornalistas lhe
dirigem e às quais está obrigado a dar respostas como estas: "Não sou comunista"; "Do meu governo não
participam comunistas". O contrário se leu até há pouco em muitos jornais norte-americanos, que antes da
viagem presidencial pareciam dispostos a torpedeá-la.
Sr. Presidente, aliás, neste ponto faço ressalva: acho que trabalhista não é comunista e, por isto, o
Presidente da República está muito certo.
Há, no Brasil, muita gente que admira sem restrições os Estados Unidos e tudo que é anglo-saxônico.
Têm razão. Mas muitos entre eles têm de aprender o sentido profundo do lema anglo-saxônico que diz:
Right or wrong, is my country. Dissensões internas não devem ser travadas perante o estrangeiro e no
estrangeiro. Não é patriótico.
Tão exagerada como o entusiasmo de agora foi aquela hostilidade, baseada em artigos de jornais
brasileiros, que transportaram para o estrangeiro suas paixões partidárias de política interior sem medir os
efeitos. E não é mérito seu se o efeito final foi contraproducente, possibilitando a reaproximação dos dois
países, da qual a viagem apenas é o símbolo."
Sr. Presidente, o editorialista, como já disse aqui, refere-se à substituição da palavra encampação por
transferência.
Sou muito grato aos colegas que enriqueceram meu discurso com suas idéias consubstanciadas em
generosos apartes.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um último aparte então?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. GUIDO MONDIN: – Só queria dizer a V. Ex.ª que seria para mim motivo de felicidade se o
Presidente João Goulart, dentre outros resultados, conseguisse fazer ao bravo povo norte-americano
qual é a nossa atitude no caso das encampações que coincidiram com essa visita-missão, qual
é o nosso conceito em torno do capital estrangeiro, porque, precisamos esclarecer que não pode-
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mos ser sensíveis, compadecidos perante o capitalismo internacional que encontra agentes em todos os
Parlamentos, desgraçadamente. Aquele deselegante norte-americano, que aproveito a presença do
Presidente João Goulart para apresentar projeto de lei proibindo empréstimos ao Brasil, fatalmente deve ser
desses agentes. Assim se o Presidente João Goulart fizesse compreender ao povo norte-americano qual é
o nosso comportamento em relação a certo capital estrangeiro aqui dentro, consolidaríamos, e muito melhor
nossa amizade e nosso entendimento com aquele povo.
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado a V. Ex.ª que, acaba de se manifestar como verdadeiro
exegeta do meu pensamento, expressado hoje, nesta tribuna.
Estes esclarecimentos que tornariam a linguagem do Presidente da República clara e insofismável,
poderiam não nos trazer conseqüências imediatas mas, decorrido algum prazo, a meditação dos nossos
amigos do setentrião do hemisfério, estou certo, haveria de levá-los à compreensão por que o Brasil
esperava e espera. (Muito bem! Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Paulo Fender o Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, assumindo-a o Sr.
Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, cada vez mais claras se tornam as
intenções do Governo Federal ao intervir na Companhia Telefônica Brasileira.
A Imprensa, hoje dá notícia de Parecer da lavra do eminente Sr. Consultor Geral da República, Dr.
Antônio Balbino, que vem exatamente reforçar o que, há três dias, denunciávamos desta tribuna.
A nosso ver, constitui uma espécie de "biombo", para que o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico possa adquirir as ações do "Grupo Light" que, há tantos anos, explora a população carioca,
grupo que dirige, num truste internacional, a concessionária que, agora, poderá vir a ter, como prêmio,
exatamente, aquele dinheiro que poderia ser aplicado, para que o povo carioca tivesse, afinal, telefones.
O caso, Sr. Presidente, está entregue à sabedoria do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nos primeiros
momentos da tarde, soubemos que o eminente Ministro Relator não concedera a liminar requerida pelo
Estado da Guanabara, sob o fundamento jurídico da desnecessidade da medida, uma vez que a segurança
não será ineficaz nem tardia, se concedida, já que não existiria irreparabilidade do mal no conceito jurídico.
Não desejo, nesta oportunidade, examinar a matéria. Cabe mais aos Procuradores do Estado. Mas, o
que desejo ressaltar é que já há um mal político, uma vez que existe, também, um precedente perigoso
contra a autonomia estadual.
Estou certo, no entanto, Sr. Presidente, e Srs. Senadores de que o Supremo Tribunal Federal, de
acordo com a sua grande tradição, acabará por, como guardião da Federação, dar ganho de causa ao
mandado de segurança impetrado pelo Governo do Estado da Guanabara.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não negamos a importância nacional para a intercomunicação do
País, compreendemos seus reflexos sobre a segurança nacional. Não discordamos do parecer quando diz
que o Governo Federal deve enfrentar a solução do problema telefônico, tanto mais tendo em vista a atual
situação precária dos serviços concedidos.
Sr. Presidente, voltamos a tratar da matéria porque, ainda que entregue ao Supremo
Tribunal Federal, convém que o Senado esteja vigilante em defesa dos fundamentos
da
Federação.
Mais
uma
vez
surge
o
argumento
da
competência
que
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a Constituição dá à União para explorar diretamente, ou por concessão, serviços telefônicos interestaduais.
Ninguém o nega. Apenas a Constituição Federal não permite que a União tome, manu militare, pela força,
serviço público concedido já por um Estado federado, pois essa mesma Constituição dá também ao Estado
competência para concessão de serviços públicos.
Não contestamos o interesse da federalização desses serviços públicos interestaduais, nem a
desapropriação que poderá ser concedida pelo Poder Federal, mas negamos peremptoriamente que a
União, por poder conceder, possa substituir-se ao Estado federado quando este é o poder concedente.
Negamos possa a União federalizar serviços públicos estaduais já concedidos, sem que haja lei
expressa que lhe permita fazê-lo.
Negamos que possa desapropriar ações e acervos de concessionários estaduais inclusive porque os
bens desses concessionários são reversíveis ao patrimônio do Estado federado e a União não poderá
usufruir do Estado estes bens que são seus que a ele serão revertidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, negamos, isto sim, que a União possa intervir em concessionária
estadual quando o País não esteja com estado de sítio decretado pelo Congresso Nacional, hipótese
formulada na Constituição.
Negamos que o Sr. Primeiro-Ministro possa, por simples decreto, inovar condições para
desapropriação pelo Estado, criando audiência do Ministério de Viação e Obras Públicas e do Conselho de
Segurança Nacional.
Só por Diploma legal poderão ser criadas estas condições tanto mais quando o Sr. Primeiro-Ministro
e o Sr. Presidente do Conselho de Segurança Nacional apenas se baseiam para a promulgação desse
decreto no poder regulamentar ou seja Art. 18 – III Ato Adicional à Constituição Federal.
Assim, Sr. Presidente, negamos que o Conselho Nacional de Segurança possa opinar a respeito e de
que sua opinião, embora de todo respeitável possa ser levada em consideração como elemento executivo,
por que não há lei que lhe dê essa competência.
Admitimos, sim, a intervenção no domínio econômico. Ela figura como um dos pontos altos da
Constituição Federal. Mas o que temos que dizer é que essa intervenção no poder econômico depende de
lei especial. E tanto é verdade que, nesta Casa, há um projeto em tal sentido.
Admitimos, Sr. Presidente, que a União possa federalizar os serviços; admitimos a alegação de
segurança nacional, para que esses serviços possam ser federalizados. Mas, não admitimos, nem podemos
admitir, intervenção federal em concessionária de serviço público estadual, com fundamento no art. 4º do
Decreto-Lei nº 5.144, de 20 de dezembro de 1942. E por que não admitimos? Não admitimos porque se
trata de um decreto-lei que, como se vê, é do tempo da Ditadura e, mais do que do tempo da Ditadura, um
decreto que vigia em estado de guerra, no País, decreto esse, como é evidente, ab-rogado pela
Constituição Federal de 1946, federativa e democrática.
Não negamos que a intervenção federal possa ser feita sempre que a segurança pública a exija. Mas,
o que achamos, como todos acharão, é que a intervenção federal só poderá ser feita na forma preceituada
na Constituição Federal, ou seja, na forma dos arts. 7 a 14 da Carta Magna.
Não podemos admitir que segurança nacional seja presumida, para efeito de intervenção federal. Só
podemos admitir o pressuposto da segurança nacional quando se trata de um perigo existente ou iminente
para a ordem pública e não que sob esse fundamento haja intervenção federal num serviço público estadual
concedido, quando o Estado está num clima de ordem, paz e progresso.
Como está, a intervenção é abusiva, é inconstitucional, é manu militare, isto é o que dissemos, o que
temos dito e repetiremos dessa Tribuna.
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Ela feriria a autonomia do Estado, pois á Constituição garante a cada Estado que se reja pela
Constituição e pelas leis adotadas. A Constituição dá ao Estado o exercício pleno de todos os poderes que,
inplicita ou explicitamente, não lhes sejam vedadas.
A Constituição Federal dá ao Estado o direito de prover as necessidades dos seus Governos e sua
Administração, como conceder serviços públicos locais.
Isto é o que temos dito. E isto é o que não tem sido contestado pelas autoridades federais. O que
agora se alega, já que fica patente que a União Federal não pode intervir em serviço público concedido pelo
Estado, é que o contrato da concessão entre o Estado da Guanabara e a CTB foi feito ao tempo do antigo
Distrito Federal. Quer-se alegar, e a alegação é monstruosa, de que a União Federal é parte contratante,
como se o Distrito Federal não se tivesse transformado em Estado, como se o contrato da Prefeitura do
Distrito Federal não fosse, agora, respeitado em seus direitos, em seus deveres e em suas obrigações, em
seus ônus e suas garantias, pelo Estado recentemente criado.
É, evidentemente, um argumento espúrio, de má-fé, e de última hora, que só agora aparece para
justificar a intervenção, uma vez que, então, se defende que essa intervenção se poderia justificar, porque
não o Estado da Guanabara mas a União Federal é o poder concedente, por ter estabelecido o contrato de
concessão ao tempo do antigo Distrito Federal.
Serve, no entanto, o argumento que agora aparece, para mostrar como tínhamos razão, ou seja, de
que só o poder concedente pode interferir na concessionária de serviço público por ele concedido.
Compreendemos, Sr. Presidente, e o dissemos mais de uma vez, a necessidade, senão o interesse em que
a União organize um plano nacional de telecomunicações. Diremos até que, no caso, haveria para o
interesse público, vantagens irrespondíveis; mas o que nos cabe dizer, afirmar e reafirmar, é aquilo que está
na consciência de qualquer jurista e da opinião pública brasileira: a União pode fazê-lo, mas precisa ter lei
para que o faça, e tanto precisa, que tramita no Senado Federal o projeto do Código Brasileiro de
Telecomunicações. Argumentar que a demora na elaboração legislativa desse Código justifica a
intervenção, é exatamente justificar a violência que consiste em que o Poder Executivo se antecipe à
elaboração, à promulgação, à sanção de uma lei, ou seja que usurpe as funções do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, nobres Senhores Senadores, seja como for o que não podemos compreender é que a
organização desse plano nacional de telecomunicações não seja feito com entendimento entre a União e os
Estados da Federação. Ainda ontem aqui ouvíamos os magníficos conceitos do eminente homem público, o
Senador Milton Campos, a respeito da Federação. Até mesmo naquele sentido evolutivo daquela
Federação formal é estanque do começo do século para a hoje chamada federação cooperativista,
federação de cooperação ou, no dizer do Ministro Cândido Mota, do Supremo Tribunal Federal, aquilo que
ele chamou a Federação orgânica.
A verdade é que a União que pode tratar do assunto, quer tratá-lo à revelia dos Estados e com
violação à autonomia dos mesmos. A mim se me afigura, como se afigurará a qualquer que faça um exame
mais detalhado do parecer Balbino, que ele está feito "sob medida" para poder justificar a intervenção da
União Federal em cinco Estados da Federação, dos quais três dos seus maiores Estados.
Mas é o próprio Consultor-Geral da República que teve de reconhecer a impossibilidade da União
encampar os serviços públicos concedidos pelos Estados-membros e então procura distorcer a questão,
dizendo que a União poderá fazer a desapropriação das ações e dos acervos dessas companhias. Mas,
ainda aí, por mais que ele possa ser um jurista, como Consultor-Geral da República, para servir aos intentos
da União Federal, a sua consciência jurídica repeliu que pudesse haver essa desapropriação, sem que haja
uma nova lei que possa determiná-la, que possa justificá-la.
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O parecer, como os decretos inconstitucionais do Sr. Tancredo Neves, 1º-Ministro, servem apenas
para o que à esta altura já é indisfarçável perante a Nação, perante a opinião pública, perante o Congresso,
perante todos e perante tudo: é que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico venha a adquirir os
serviços telefônicos por entendimento amigável. Não nos furtamos nunca a que haja um entendimento
amigável. O Estado da Guanabara o procurou com a concessionária, que sempre procurou procrastinar
esse entendimento, porque via a possibilidade de ter como seu protetor, como seu amparo, o Governo
Federal, como afinal veio a ter, e indisfarçavelmente, quando em uma ação de desapropriação, requerida
pelo Estado da Guanabara contra a concessionária, em que entrou como Iitisconsorte, para dar proteção e
amparo à concessionária desidiosa.
O que não podemos concordar é que venha a executar-se urna operação que longe de atender ao
interesse público, da população carioca e da dos demais Estados da Federação, procura atender ao
interesse particular e de lucro do Grupo Light.
Cabe-me relembrar a entrevista, concedida em Toronto, pelo Sr. Henry Borden, na qual expressava o
seu contentamento pela proposta em vias de ser aceita. Evidentemente não podia ser de outra forma, uma
vez que dita proposta interessa muito mais ao Grupo Light e desinteressa profundamente à população que
se utiliza dos seus serviços.
Os alquimistas das fórmulas políticas e jurídicas querem encontrar os fundamentos da negociação e
não duvidemos de que acabem também por encontrar meios para justificar o aumento das tarifas e até para
que os acionistas sejam premiados e a população carioca continui sem telefone.
O parecer é curioso, quando aconselha que o Primeiro-Ministro baixe um decreto considerando o
telefone indústria básica. Aqui falávamos, há três dias, que havia sido baixado um decreto de intervenção
com fundamento em um decreto inconstitucional e perguntávamos o motivo. Agora, o próprio ConsultorGeral da República declara que é preciso considerar a indústria do telefone como básica. Com este decreto
prévio poderá justificar-se a transação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico com os
acionistas do Grupo Light.
Essa nota do decreto lembra-me, data venia, a anedota que ouvi em certa época sobre um interventor
federal que, desejando atender a um político preeminente, mandou nomear alguém promotor público, mas,
advertido pelo oficial de Gabinete de que o cidadão não era bacharel em Direito, adotou uma solução muito
simples: "nomeio-o primeiro bacharel em direito e depois o nomeio promotor".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sob a alegação de evitar repercussão internacional o que se quer é
premiar acionistas de empresas faltosas.
Verificamos ainda recentemente, na visita do ilustre Presidente da República aos Estados Unidos,
que lá o Governo americano tem bastante compreensão para o fato das encampações ou desapropriações
das companhias concessionárias de serviço público americanas ou de capitais americanos.
É claro que surgirá alguém que defenda o capital particular, que só visa ao lucro e nada mais que o
lucro, mas o próprio Governo norte-americano já tem suficiente compreensão para o fato de que não
podemos continuara suportar isto, que consiste em termos péssimo serviço público, em termos de continuar
jungidos a um contrato prejudicial, apenas para levar em consideração que é preciso manter a aparência de
respeito ao capital alienígena.
Nós, especialmente o Senador que ocupa a tribuna, temos defendido o capital estrangeiro naquilo
que é bom para o País – reprodutivo das nossas riquezas estimulo para o nosso progresso – jamais
poderemos para evitar desaconselhável repercussão internacional, proteger um grupo como o da Light,
espoliativo, prejudicial, que não resolve aquilo para o qual é parte em um contrato que é de atender ao
serviço público concedido.
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O tempo se encarrega, Sr. Presidente, de confirmar o que o ilustre Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo
Neves, tentou negar, na Câmara dos Deputados. Não caberia aqui um exame pormenorizado do discurso
de S. Ex.ª Isto já foi feito em várias oportunidades, pela imprensa e pelos homens de governo,
especialmente por aqueles que dirgem os Estados atingidos.
Disse o Sr. Tancredo Neves que "havia apenas um expediente sigiloso ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, que estava na sua fase preliminar; que não houve surpresa para o Governo
do Estado porque os funcionários do Banco teriam comunicado o mesmo às autoridades estaduais".
Mais adiante, no entanto, S. Ex.ª diz que "não comunicou, porque o Governo do Estado não merecia
gentileza", e alega que foi o Governo do Estado da Guanabara que agiu com desatenção para com o
Governo Federal ou desrespeito aos aspectos importantes no plano nacional. Que "o Governo do Estado
desejava promover a expropriação da Cia. Telefônica Brasileira sem condições e meios para efetivá-la, só e
só para impedir a ação federal, a política de segurança nacional".
Disse S. Ex.ª que o que se queria o governador era criar dificuldades à viagem do Presidente da
República aos Estados Unidos, é desviar a atenção do povo, no momento voltada para a decomposição
moral do Governo do Estado.
Eis que o Presidente do Conselho de Ministros, em vez de comparecer à Câmara dos Deputados
para apresentar os motivos da intervenção na Companhia Telefônica Brasileira, o que fez foi ofender, para
extravasar um velho ódio, o Governador do Estado.
Lembraria que acima do Governador do Estado, que é transitório, está a população de quatro milhões
de habitantes que mora no Rio de Janeiro, numa cidade sempre hospitaleira a todos os Poderes Públicos,
inclusive ao próprio Primeiro-Ministro, que ali reside na bela praia de Copacabana, na Avenida Atlântica,
com o calor da amizade dos corações cariocas. Não é o momento de virar-se o Poder Federal contra o
Poder Estadual, sem se lembrar que ali está a Cidade do Rio de Janeiro, acolhedora de todos os brasileiros,
que durante tantos anos, tão sacrificada, suportou todos os ônus de ser a Capital da República.
No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mais grave de tudo isso é que o Governo Federal
confessa as intenções políticas da intervenção, a suspeita de que no Governo do Estado da Guanabara,
onde estão linhas tronco da Cia. Telefônica Brasileira, onde ainda há Repartições Federais e Corpos de
Tropa, exista um homem capaz de colocar as suas idéias políticas acima do interesse nacional. Quando, em
verdade, o Governador Carlos Lacerda tem dedicado toda sua vida nada mais nada menos que à defesa da
democracia, do interesse público.
Ainda assim o que convém admitir de grave, de sumamente grave é que estamos num
Parlamentarismo em que o Gabinete confessa que não tem condições para o debate com o Governo de um
dos mais importantes Estados da Federação. E aqui, cabe contestar a euforia de alguns ou de muitos
elogios, de que o sistema parlamentarista de governo esta funcionando, quando o Sr. Primeiro-Ministro
comparece à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento, para dar explicações sobre a intervenção
federal no Estado da Guanabara e em mais quatro Estados da Federação, pois a tanto vale a intervenção
em um serviço concedido em um Estado. Não, o Parlamentarismo não está funcionando, e não pela
imitação apenas pelo fato de o Primeiro-Ministro comparecer à Câmara dos Deputados para prestar
explicação.
Para que o Parlamentarismo funcionasse, o Primeiro-Ministro deveria ter colocado essa importante
questão em termos de voto de confiança. Então, ele, que agiu sozinho, que não agiu com o Conselho, que
baixou decreto seu, saberia se o Parlamento Nacional lhe dá voto da confiança ou de desconfiança, se
apóia ou não seu ato.
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Acho, no entanto, Sr. Presidente, que o caso é tipicamente para apreciação em voto de confiança,
pois se trata de uma ação inconstitucional e violenta que fere não apenas autonomia de um, mas de cinco
Estados da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Lembro o nobre orador de que dispõe apenas de mais três
minutos.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Obrigado, Sr. Presidente. Já estou concluindo meu discurso e não
excederei o tempo de que disponho. Agradeço a advertência de V. Ex.ª.
Dizia, ao terminar, que estamos em face de caso típico para que o regime parlamentarista, funcione,
ao menos uma vez, já instituído há mais de meio ano, que a matéria seja realmente levada ao Parlamento
Nacional, a fim de que este diga se está de acordo ou não com o ato inconstitucional e abusivo do Gabinete
do Primeiro-Ministro, com a intervenção federal na Companhia Telefônica Brasileira, ato que viola a
autonomia de cinco Estados da Federação. Que S. Ex.ª diga se a razão que predominou foi o interesse
nacional ou se predominou o ódio político contra o Governador desse Estado que aqui modestamente
represento.
Acho que a responsabilidade do Senado Federal é muito grande no episódio, pois não podemos
deixar que, de concessão em concessão, a tendência centralizadora do Governo Federal acabe por fazer o
Poder Central anular a autonomia do Estado. Nós, na Câmara, representamos essa autonomia, pois somos
os representantes dos Estados da Federação brasileira. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido.
È lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 103, DE 1962
Tendo sido convidado a participar da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º
aniversário da Revolução Boliviana, requeiro a necessária autorização do Senado para aceitar a missão,
nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento Interno, esclarecendo que a duração da
mesma deverá ser, aproximadamente de dez dias.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Eugênio de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão de
Relações Exteriores, que, ainda nesta sessão, se manifestará sobre o pedido de licença do Senador
Eugenio de Barros. (Pausa.)
Sobre a mesa, vários requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário.
Vão lidos e apoiados os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 104, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, e 212, alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização
Internacional do Café, firmado pelo Brasil e outros países, em 27-1-1958, cujo prazo, na Comissão de
Relações Exteriores já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 105, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, e 212, alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro Inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a
produção por meio de crédito, cujo prazo, na Comissão de Finanças já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962.– Jefferson de Aguiar.
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REQUERIMENTO Nº 106, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, e 212, alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de
Imunidades da Organização dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-1949, cujo prazo, na
Comissão de Relações Exteriores já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 107, DE 1962
Achando-se extinta a Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, requeiro seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que
modifica os artigos 378, 379, 381, 842, XVII do Código de Processo Civil, o qual se encontrava naquele
órgão, procedendo-se, se necessário, à restauração do respectivo processo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Afrânio Lages.
REQUERIMENTO Nº 108, DE 1962
Achando-se extinta a Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, requeiro seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952, que
modifica o art. 880 do Código de Processo Civil, o qual se encontrava naquele órgão, procedendo-se, se
necessário, à restauração do respectivo processo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Afrânio Lages.
REQUERIMENTO Nº 109, DE 1962
Achando-se extinta a Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, requeiro seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera
disposições do Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo civil) o qual se
encontrava naquele órgão, procedendo-se, se necessário, à restauração do respectivo processo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962.– Afrânio Lages.
REQUERIMENTO Nº 110, DE 1962
Achando-se extinta a Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, requeiro seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que
modifica o inciso IV do art. 842 do Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código do Processo
Civil) o qual se encontrava naquele órgão, procedendo-se, se necessário, à restauração do respectivo
processo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Afrânio Lages.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Nos termos do Regimento Interno os presentes
requerimentos serão discutidos e votados após a "Ordem do Dia." (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 1962
Dê-se ao art. 186, da Constituição Federal, a seguinte redação:
"Art. 186 – A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar efetuar-se-á
mediante concurso, precedendo inspeção de saúde, vedado o provimento interino, salvo quando em caráter
de substituição do titular de cargo isolado, de provimento efetivo."
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Justificação
A presente emenda constitucional visa a por cobro ao desregramento de uma política que tantos e
tão grandes prejuízos têm causado ao serviço público.
A matéria constante da emenda, conforme não se pode ignorar, poderia ser objeto de lei ordinária,
alterando o preceituado na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Considere-se, todavia, que tal medida, se bem que juridicamente perfeita, não atenderia aos altos
desígnios da questão, eis que, a qualquer tempo, poderia ela ser alterada ou revogada, por ato legislativo
simples, retroagindo o sistema à situação anterior. Somente o preceito constitucional, cujas características
de permanência diferem da lei ordinária, poderia oferecer a solução desejada e recomendada como
princípio de ética administrativa.
De fato, os abusos derivados da lei vigente – que autoriza o provimento interino de todos os cargos
públicos – têm criado, para o serviço público e para os próprios funcionários, urna situação insuportável,
que, não raro, bate às portas do Judiciário e até às do Legislativo.
Tais fatos ocorrem, em geral, porque a administração se abatem de realizar os concursos
indispensáveis à efetivação do funcionário, deixando-o, por longos anos, em condição de precariedade
funcional, tudo isso em atenção a injunções de ordem política, que não consultam aos interesses do Estado.
Ainda recentemente, tivemos de defrontar o descalabro de tal situação, aprovando, em regime de
suspeita constitucionalidade e juridicidade, projeto que efetivava funcionários interinos da administração
centralizada e autárquica do Poder Executivo.
Assim, para que não se repitam os erros cometidos, é que propomos a presente emenda
constitucional, que, sem sombra de dúvida, atende aos interesses coletivos.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1962. – Coimbra Bueno – Pedro Ludovico – Afrânio Lages –
Jefferson de Aguiar – Gilberto Marinho – Guido Mondin – Ovídio Teixeira – Venâncio Igrejas – Lourival
Fortes – Lopes da Costa – Mourão Vieira – Ruy Carneiro – Paulo Fender – Zacarias de Assumpção –
Miguel Couto.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – A matéria vai a imprimir e será encaminhada à Comissão
Especial eleita para emitir o respectivo – parecer. (Pausa.)
Sobre a mesa, outro projeto de lei, que vai ser lido.
É lido, apoiado e vai às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura, o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 11, DE 1962
Dá nova redação ao art. 22 da Lei nº 4.024, de 20-12-61.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 22 da Lei nº 4.024, de 20-12-51, passará a ter a seguinte redação:
§ 1º – "Será obrigatória a prática da Educação Física e da Educação Musical nos cursos primários e
médio, até a idade de 18 anos.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Desde dos tempos da antiga Grécia vem a educação musical sendo cuidada paralelamente com a
educação física.
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A pedagogia moderna com fundamento na história e na experiência encarece a necessidade do
conhecimento de noções de música como complemento da cultura do espírito e da coordenação rítmica dos
movimentos.
Se por um lado desejamos que os nossos estudantes conheçam com perfeição as melodias de
nossos hinos e canções patrióticas, não é menos apreciável o bem que a música acarreta ao fortalecimento
das qualidades morais do homem no aprimoramento de sua cultura.
Há, além dessas, valiosas razões que justificam plenamente a presença da educação musical nos
currículos primários e médio.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 22 – Será obrigatória a prática da Educação Física nos cursos primários e médio, até a idade de
18 anos.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962 – José Feliciano.
O PRESIDENTE (Guido Mondin): – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Por falta de quorum regimental deixam de ser votadas as matérias em pauta. (Pausa.)
Passa-se à discussão dos requerimentos lidas no Expediente.
Em discussão requerimento do nobre Senador Eugenio de Barros, sobre o qual vai ser ouvida a
Comissão de Relações Exteriores.
Tem a palavra o nobre relator, Senador Benedicto Valladares, para emitir parecer
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Sr. Presidente, o requerimento do Senador Eugenio de Barros
está vasado nos seguintes termos:
Tendo sido convidado a participar da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º
aniversário da Revolução Boliviana, requeiro a necessária autorização do Senado para aceitar a missão,
nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento Interno, esclarecendo que a duração da
mesma deverá ser, aproximadamente, de dez dias.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1962. – Eugênio Barros.
A Comissão de Relações Exteriores é de parecer favorável ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Em discussão o Requerimento nº 103, de 1962.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Fica adiada a votação por falta de quorum.
Os requerimentos lidos na hora do Expediente, dependem de discussão e votação. (Pausa.)
Em discussão o Requerimento, nº 104, do Sr. Jefferson de Aguiar.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão (Pausa.)
Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número. (Pausa.)
Em discussão o Requerimento nº 105, do Sr. Jefferson de Aguiar.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
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Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número. (Pausa.)
Em discussão o Requerimento nº 106, do Sr. Jefferson de Aguiar.
Em discussão o Requerimento nº 107, do Sr. Afrânio Lages.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número.
Em discussão o Requerimento nº 110, do Sr. Afrânio Lages.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número. (Pausa.)
Em discussão o Requerimento nº 108, do Sr. Afrânio Lages.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número. (Pausa.)
Em discussão o Requerimento nº 110, do Sr. Afrânio Lages.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A votação fica adiada por falta de número. (Pausa.)
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. (Pausa.)
Não está presente.
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra, vou encerrar a sessão, designando para a da
próxima segunda-feira, dia 9, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de origem), que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES:
– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
s
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob nº 1 a 3 – CSPC;
– da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
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2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência, dos termos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
4
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 103, de 1962, em que o Sr. Senador Eugênio
Barros solicita autorização, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento, para participar
da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º aniversário da Revolução Boliviana.
5
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 104, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização Internacional do
Café, firmado pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
6
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de
crédito.
7
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49.
8
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que modifica os arts. 378, 379, 381, 842, XVII, do
Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição e justiça, sendo feita, se necessário, a
restauração do processo respectivo.
9
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952, que modifica o art. 880 do Código de Processo Civil,
que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo
respectivo.
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10
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera disposições do Decreto-Lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta Comissão Especial
de Revisão do Código de Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
11
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que a Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do art. 842 do Decreto-Lei
nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
12
Eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição
nº 12, de 1962, que altera a redação do art. 186 da Constituição (obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e proibição de nomeações interinas).
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.)

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DO SR. RUI PALMEIRA
Às 14 horas e 30 minutos o Sr. Rui Palmeira assume a Presidência e declara não haver número para
abertura da sessão, motivo por que aguardará por 30 minutos se complete o quorum regimental.
Às 15 horas acham-se presentes os Srs. Senadores:
Paulo Coelho – Zacharias de Assumpção – Joaquim Parente – Menezes Pimentel – Reginaldo
Fernandes – Rui Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Aloysio
de Carvalho – Del Caro – Mem de Sá – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de, apenas, 13
Srs. Senadores. Perdurando a falta de número para abertura da sessão vou encerrar a presente reunião,
designando para a sessão de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de Origem) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES:
– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, 1962,) favorável;
– da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob números 1 a 3 – CSPC;
– da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962 de urgência nos termos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno para o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
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Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de.Lei, da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes; simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
4
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 103, de 1962, em que o Senhor Senador Eugênio
Barros solicita autorização, nos termos do art. 49, da Constituição e do art. 40 do Regimento, para participar
da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º aniversário da Revolução Boliviana.
5
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 104, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização Internacional do
Café, firmado pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
6
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de
crédito.
7
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 106, de 1962, em que o Senhor Senador Jefferson
de Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49.
8
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que modifica os arts. 378, 379, 381, 842, XVII do
Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.
9
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio
Lages, solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952, que modifica o art. 880, do Código de
Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo
Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do
processo respectivo.
10
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera
disposições do Decreto Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se
achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado
à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita se necessária, a restauração do processo respec-
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11
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do art. 842, do Decreto Lei
nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
12
Eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição
nº 1, de 1962, que altera a redação do art. 186, da Constituição (obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e proibição de nomeações interinas).
Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 15 horas.)

20ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 10 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DO SR. RUI PALMEIRA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Paulo Fender – Zacharias de Assumpção – Leônidas Mello –
Joaquim Parente – Fernandes Távora – Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Dix-Huit Rosado – Jarbas
Maranhão – Rui Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Aloysio
de Carvalho – Del Caro – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico – José Feliciano – Saulo Ramos – Irineu
Bornhausen – Mem de Sá – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Nºs 419-A, 420, 421, 422, 423 e 424, do Sr. 1º-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando
autógrafos aos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 1962
(Nº 3.893-C, de 1958, na Câmara)
Dispõe sobre os depósitos que os bancos devem manter no Banco do Brasil S.A., à ordem da
Superintendência da Moeda e de Crédito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Conselho de Superintendência da Moeda e de Crédito autorizado a fixar novas
percentagens para os depósitos que os bancos devem manter, à ordem da Superintendência da Moeda e
do Crédito, até o dobro dos níveis previstos no art. 4º do Decreto-Lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945,
sem prejuízo do que dispõe o parágrafo único do mencionado artigo.
§ 1º – No caso de aumento de percentagens, por ato do Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito, nos termos deste artigo, é facultado aos bancos efetuar os recolhimentos na medida em que
registrarem aumentos de depósitos.
§ 2º – É estabelecido o dia 5 de cada mês, para efeito de apresentação pelos bancos à
Superintendência da Moeda e de Crédito, das respectivas posições mensais.
§
3º
–
Quando
houver
queda
de
nível
dos
depósitos,
a
devolução
da
parte referente ao excesso deverá efetuar-se no mesmo dia, mediante pedido escrito
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do banco à Superintendência da Moeda e de Crédito, que verificará posteriormente o fato alegado.
Art. 2º – Os depósitos referidos no artigo anterior poderão ser efetuados, em parte, em obrigações
que o Conselho da Superintendência da Moeda e de Crédito estabelecer.
Art. 3º – As importâncias correspondentes aos depósitos previstos nesta lei só podem ser entregues
pela Superintendência da Moeda e de Crédito ao Banco do Brasil S.A., para atender a empréstimos ao
Tesouro Nacional.
Art. 4º – Os depósitos realizados pelos Governos e Autarquias Estaduais nos bancos de que participe
o Estado como seu maior acionista, serão deduzidos para os efeitos de cálculo das percentagens
determinadas pelo artigo primeiro.
Art. 5º – O Poder Executivo enviará obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês
subseqüente, relatório e mapas demonstrativos da aplicação dada aos recolhimentos feitos na forma do art.
1º.
Art. 6º – Fica revogado o disposto nos arts. 10 do Decreto nº 21.499, de 9 junho de 1932, e 11 e 13
do Decreto-Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 1945.
Art. 7º –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 8, DE 1962
(Nº 383-B, de 1959, na Câmara)
Dispõe sobre gratificação mensal aos Oficiais de Registro Civil, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É assegurada, mensalmente, aos Oficiais do Registro Civil, uma gratificação de Cr$ 3.000,00
(três mil cruzeiros) que correrá à conta do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
§ 1º – O Orçamento Federal consignará, anualmente, na rubrica própria, a verba correspondente e
mais a que se fizer necessária ao pagamento dessa despesa.
§ 2º – O pagamento se efetuará por intermédio das Coletorias de Rendas Federais.
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 9, DE 1962
(Nº 3.543-B, na Câmara)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 15.000.000.000,00, destinado à pavimentação de trechos rodoviários da BR-4 (Rio – Bahia) e da BR-13
Transnordestina).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, em favor
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito especial de Cr$ 15.000.000.000,00 (quinze
bilhões de cruzeiros), para ocorrer às despesas com a pavimentação (inclusive melhoramentos de
implantação preliminarmente requeridos) dos seguintes trechos rodoviários:
a) BR-4 (Rodovia Rio – Bahia), trecho Leopoldina – Feira de Santana (BA) – Cr$ 11.000.000.000,00;
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b) BR-13 (Rodovia Transnordestina):
1) Trecho Fortaleza (CE) – Salgueiro (PE) – Cr$ 2.000.000.000,00;
2) Trecho Salgueiro (PE) – Feira de Santana (BA) – Cr$ 2.000.000.000,00.
§ 1º – A parcela correspondente à alínea a deste artigo será utilizada em cotas trimestrais de igual
valor (Cr$ 2.750.000.000,00), durante o exercício financeiro de 1962.
§ 2º – A parcela correspondente à alínea b deste artigo será utilizada em cotas trimestrais de igual
valor (Cr$ 500.000.000,00), durante os exercícios de 1962 e 1963.
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 10, DE 1962
(Nº 2.712-C, de 1961, na Câmara)
Concede a pensão mensal de Cr$ 30.000,00 à viúva do ex-Senador José Neiva de Souza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a pagar uma pensão mensal de Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros) à viúva do ex-Senador José Neiva de Souza.
Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 1962
(Nº 475-C, de 1959, na Câmara)
Modifica o § 1º do art. 168 do Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de
1930).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O § 1º do art. 169 do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1930 (Código de Processo
Civil) passa a ter a seguinte redação:
“No Distrito Federal e nas capitais dos Estados, ou Territórios, as intimações se considerarão feitas
pela só publicação dos atos no órgão oficial, desde que constem os nomes exatos dos advogados de todos
os interessados.”
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 1962
(Nº 98-A, de 1961, na Câmara)
Aprova o acordo sobre transportes aéreos regulares entre o Brasil e o Japão, firmado no Rio de
Janeiro, em 14 de dezembro de 1956.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o acordo sobre transportes aéreos regulares entre o Brasil e o Japão, firmado no
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1956.
Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, Relações Exteriores, Segurança Nacional, Transportes e
Comunicações, e de Finanças.)
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PARECER Nº 69, DE 1962
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 6, de 1962, que dispõe
sobre a data de realização das primeiras eleições para representantes do Distrito Federal no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados, e dá outras providências.
Relator: Sr. Afrânio Lages.
Os nobres Senadores Paulo Fender e Jarbas Maranhão apresentaram à deliberação do Senado
Projeto de Lei (6/62), fixando data para a realização das primeiras eleições de representantes do Distrito
Federal no Senado da República e na Câmara dos Deputados, além de atribuir ao Tribunal Superior
Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal a adoção de providências necessárias ao
cumprimento do disposto no projeto.
A Constituição Federal, art. 56, estatue que a Câmara dos Deputados se compõe de representantes
do povo, eleitos, segundo o sistema de representação proporcional, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Territórios, e no art. 60 adianta que o Senado Federal é integrado de representantes dos Estados e do
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, e em número de três Senadores para cada Estado,
e bem assim o Distrito Federal. A Emenda Constitucional nº 3, por sua vez, atribue competência ao
Congresso Nacional para “fixar a data das primeiras eleições de representantes do Distrito Federal ao
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Câmara do Distrito Federal, e exercer, até que esta se
instale, a função legislativa em todos os assuntos da competência do Distrito Federal”.
Irretorquível seria, portanto, a constitucionalidade do projeto. Todavia, os seus autores marcaram a
data de 14 de abril de 1963 para a realização das eleições.
Ora, a Constituição Federal, art. 38, dispõe que “a eleição para deputados e senadores far-se-á
simultaneamente em todo o País”. Evidencia-se, destarte, a inconstitucionalidade do projeto tal como se
acha redigido, pois na data prefixada não ocorrerão eleições para deputados e senadores, a não ser em
Brasília.
Se inconstitucional não fosse o projeto, não se deveria desprezar sua apreciação sob o aspecto de
conveniência da medida por ele alvitrada.
A questão da representação de Brasília no Congresso Nacional, desde cedo, tem preocupado os
homens públicos da mais alta responsabilidade nos destinos do País. Ao se aproximar a concretização do
velho sonho de mudança da Capital da República, um pensamento uniforme se plasmou no sentido de que
a nova Capital brasileira deveria ficar imune às contendas eleitorais, funcionando Executivo, Legislativo e
Judiciário num ambiente calmo e sereno.
Ao submeter ao Congresso Nacional o anteprojeto de emenda constitucional para a organização
político-administrativa do Distrito Federal, o Governo Juscelino Kubitschek incluiu o seguinte dispositivo: –
“No Município Federal não serão realizadas eleições diretas de qualquer grau”. E justificava o Governo sua
inclusão, com estas palavras: – “Por outro lado, a finalidade precípua de Brasília – cidade administrativa –
como predominância absoluta dos interesses dos servidores públicos e suas famílias não contrabalançados
por interesses industriais, comerciais e outros existentes no Distrito Federal – tornaria o seu eleitorado ou
força perigosa e atuante na obtenção de favores especiais, ou presa fácil de campanhas demagógicas, com
promessas de satisfação de suas reivindicações imediatas. De qualquer forma a participação dos habitantes
do município federal nas campanhas políticas, roubaria à Capital Federal o clima de tranqüilidade
indispensável ao Governo Federal para dedicar-se inteiramente ao estudo e solução dos altos problemas
nacionais”.
O
Congresso
Nacional,
entretanto,
preferiu
não
aceitar
pronunciamento
eivado
de
tanta
prudência,
embora,
de
certo
modo,
tocado
pela
judiciosa
argumen-
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tação de seus expositores, tomasse a deliberação de impedir que a 3 de outubro de 1962 tivessem lugar as
eleições para a Câmara do Distrito Federal já fixadas pela Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960, art. 41,
quando, através da Emenda Constitucional nº 3, deferiu competência ao Congresso Nacional, como ficou
explicado, para decidir da oportunidade e conveniência da realização das primeiras eleições no atual Distrito
Federal.
Em data recente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, chamada a se
pronunciar sobre o Projeto nº 2.787-B, que fixa o número de deputados daquela Casa, rejeitou, por
inconveniência, as emendas relativas à representação política de Brasília no Congresso Nacional. O seu
relator, o eminente Deputado Djalma Marinho, assim se expressou no parecer que logrou ser aprovado na
s
Comissão: – “Restam agora as emendas dos Srs. Deputados Celso Brant nº 1, Emival Caiado nº 5 e 6 e
Osmar Cunha nº 7. Todas tratam da fixação do número de representantes para o DF, marcando as
eleições. Rejeito todas as emendas porque não vejo conveniência de se dar a Brasília, no momento direito
à representação política no Congresso Nacional. O art. 3 da Emenda Constitucional nº 11, declara competir
ao Congresso Nacional fixar a data das primeiras eleições de representantes do DF ao Senado Federal, à
Câmara dos Deputados e à Câmara do Distrito Federal, o que alicerça de constitucionalidade as emendas
apresentadas. Mas, quando manda o legislador fixar a data da eleição, deixa ao seu arbítrio, à sua
perspicácia, à sua razão, o direito de julgar da oportunidade dessa fixação. É o Juiz da oportunidade da
medida. Se dermos a representação política de três Senadores e sete Deputados ao DF, cidade com
apenas dois anos de existência e menos de 120 mil habitantes, a meu ver, não estaremos concorrendo para
o seu progresso, não estaremos dando a esta terra um impulso para o seu desenvolvimento, para a sua
grandeza. Uma cidade como Brasília, cidade diferente, sem paridade dentro da representação brasileira
com o eleitorado inteiramente migratório, a meu ver, não deve ter direito à representação política no
momento. O ideal seria que nunca o tivesse, à semelhança do que ocorre com a cidade de Washington. O
que deveria haver, o que é interessante para Brasília, é trazer para ela toda a estrutura do sistema
administrativo federal e não reparti-lo entre o Rio de Janeiro e Brasília. O empenho devia ser no sentido de
fazer com que os Ministérios funcionassem, que os Ministros aqui residissem, morasse aqui o Presidente e
todos dessem sua contribuição a essa cidade, a fim de fazê-la vencer a estabilizar-se. Essa cidade, por
mais que lhe reconheçamos o direito de progredir e desenvolver, está interina na sua posição e na vida
político-administrativa brasileira. Cidade intermitente no exercício da administração pública, o que nos
cumpre é compelirmos o Governo a existir em Brasília. Esse sim, devia ser o nosso esforço, a nossa
convocação, para atender Brasília e não dar-lhe de começo uma representação política que, a meu ver,
seria neste particular uma perturbação a sua já perturbada e fragmentada administração. Desejaria para
Brasília aquela mesma posição, que todos respeitamos e admiramos, de Washington. Esse o princípio de
ordem histórica que invoco para me permitir nesta comparação, os fundamentos do ponto de vista
expendido. Mas, desde que a Lei Magna num dos seus dispositivos declara que ela deve ter direito a
representação, permite-me discordar do tempo em que esta se configure, pela sua invidável inconveniência,
pois Brasília não está amadurecida para em 1963 ter 3 (três) Senadores e 7 (sete) deputados”.
As condições atuais de Brasília, cidade ainda em formação, não recomendam a realização
de eleições. Dir-se-á que o projeto fixa a data de 14 de abril de 1963 e até lá tais condições poderão
estar modificadas. A esse argumento, contraporíamos outro, que parece mais justo. A 31 de
janeiro próximo, findará o mandato dos atuais deputados e dois terços dos senadores terão ou não
seus mandatos renovados. Seria, portanto, mais razoável que se deferisse à futura legislatura o
exame da matéria, possibilitando em hora mais propícia o estudo de problema de tanta repercussão
não só no futuro de Brasília, mas da própria Nação. Acresce que se encontram em tramitação nesta
Casa um Projeto de Emenda à Constituição nº 2/61, de autoria do nobre Senador João Villasbôas,
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que colima suprimir a representação política de Brasília, deferindo a elaboração de leis do seu interesse ao
Congresso Nacional. A apreciação dessa emenda está entregue a uma Comissão Especial e poderá vir a
lograr o beneplácito da maioria do Senado.
Somos, assim, pala rejeição do Projeto de Lei nº 6/62, não só pela sua inconstitucionalidade, mas
ainda pela sua manifesta inconveniência.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar – Presidente – Afrânio Lages – Relator
– Silvestre Péricles, vencido por Brasília – Menezes Pimentel – Lopes da Costa – Ruy Carneiro – Aloysio de
Carvalho.
OFÍCIOS
De aplauso à iniciativa do Sr. Senador Padre Calazans, no sentido da emissão de selo em
homenagem à memória do Prof. Afonso Bovero, nos seguintes termos:
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Departamento de Anatomia (Descritiva eTopográfica)
Caixa Postal – 100 B
São Paulo – Brasil
Of. 16/62 – D.A.
São Paulo, 2 de abril de 1962
Senhor Senador:
É com elevado júbilo que tomamos conhecimento da homenagem prestada, no Senado da República,
pelo Senador Pe. Benedicto Mario Calazans ao nosso inesquecível Mestre, Prof. Afonso Bovero.
Vimos agora expressar a V. Ex.ª, o desejo de vermos concretizada a proposta do Senado ao Poder
Executivo, para que seja emitido um selo postal comemorativo do 25º aniversário do falecimento daquele
mestre.
Desnecessário é encarecer a justiça da homenagem, tão grande foi o valor da atividade de Bovero
para a ciência médica entre nós, organizando um centro de estudos anatômicos, cujo labor contribuiu, sem
dúvida, para elevar o nosso conceito nos meios científicos internacionais.
Neste ensejo desejamos expressar a V. Ex.ª, a nossa mais alta consideração. – Odorico Machado de
Souza, Prof. Catedrático.
Sociedade Brasileira de Anatomia
Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina
Caixa Postal – 100-B.
São Paulo – Brasil
Of. 15/62 – D.A.
São Paulo, 28 de março de 1962
Senhor Senador:
A Sociedade Brasileira de Anatomia, tem a elevada honra de se dirigir a V. Ex.ª, para solicitar com
grande empenho, que V. Ex.ª se digne dar prosseguimento a homenagem iniciada pelo Senhor Senador
Padre Benedicto Mario Calazans, ao grande Mestre Afonso Bovero.
Esta sociedade confia em que V. Ex.ª fará chegar ao Poder Executivo a proposta do Senado para que
seja emitida uma série de selos postais com a efÍgie do Mestre, o que será sem dúvida uma expressiva
homenagem do País, àquele que tanto contribuiu para o desenvolvimento científico entre nós, tendo sido
um criador e orientador da escola anatômica que alcançou projeção nacional e internacional.
Valendo-me da oportunidade apresento a V. Ex.ª os protestos de alto apreço e distinta consideração.
– Pelo Presidente: Dr. Eros A. Erhart, Tesoureiro.
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O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Continua a hora do expediente. (Pausa.)
Procedente de Roma a Presidência recebeu do Sr. Senador Argemiro de Figueiredo telegrama que
dá conta do caloroso acolhimento que ali tiveram os Senadores brasileiros em visita ao Parlamento italiano.
Vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
Presidente Senado Federal
De Roma – 5-4-62
Tenho satisfação comunicar Vossa Excelência demais membros Casa que missão Senado chefiada
Presidente Moura Andrade foi calorosamente recepcionada nesta Capital. Chegada aeroporto recebeu
continências das Forças Aeronáuticas presentes, Ministros de Estado, Chefes Militares, Parlamentares
italianos e grande massa popular que aplaudiu intensamente passagem senadores brasileiros. Foi hasteada
aeroporto brasileira ao lado da italiana. Por todos os lados recebem senadores brasileiros acolhida fidalga
parte autoridades e aplausos população. Missão recebida hoje audiência especial Primeiro Ministro Fanfaní
com quem manteve longa cordial palestra. Argemiro Figueiredo, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Do Sr. Ministro da Saúde a Presidência recebeu telegrama
em que se lembra a necessidade de os interessados no recebimento de verbas orçamentárias consignadas
aquele Ministério para obras apresentarem, com urgência, a documentação que especifica.
Tratando-se de matéria cujo conhecimento interessa aos Srs. Senadores, a Mesa está fazendo
distribuir em folhas mimeografadas, a lista da documentação em apreço. (Pausa.)
Há oradores inscritos. Tem a palavra o Sr. Joaquim Parente.
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Senhor Presidente, trago ao conhecimento do Senado matéria que,
se confirmada, exigirá providências imediatas das autoridades federais e municipais.
O Capitão José Raymundo Ribeiro, que se encontrava no comando do Corpo de Bombeiros de
Brasília, seguiu hoje para o Estado da Guanabara. Foi apresentar-se à sua repartição de origem, por ter-se
tornando sem efeito, pelo Governo do Estado, o ato que o colocava à disposição do Governo Federal.
O episódio, embora fundado, ao que parece, em orientação genérica do Governo da Guanabara, veio
privar Brasília da colaboração de um oficial cujo concurso, à frente dos valorosos soldados do fogo desta
Capital, ainda era valioso.
O Distrito Federal ensaia os primeiros passos no setor da segurança pública e, em especial, no
combate aos sinistros ocasionados pelo fogo. O elemento humano de que dispõe, ainda que devotado e
com sincero desejo de aperfeiçoar-se, não se encontra em condições de prescindir da orientação de um
especialista.
Brasília tem hoje uma população de aproximadamente cento e cinqüenta mil habitantes,
concentrados, em grande parte, nas cidades satélites, cujas habitações são construídas, quase todas, em
madeira. Por outro lado, o próprio sistema de segurança do Palácio do Congresso funciona em bases
precárias, apontadas, aliás, em recente vistoria. Fácil é avaliar, Senhor Presidente, a extensão e a
gravidade de um sinistro, em uma cidade desaparelhada e sem a orientação de um supervisor
experimentado.
Por esses fundamentos, Senhor Presidente, não posso esconder minha apreensão no particular, na
dupla qualidade de Senador, que habita o Distrito Federal, e de chefe de família, aqui radicado com todos
os meus dependentes.
Essa apreensão me faz dirigir às autoridades federais, especialmente ao Senhor
Ministro da Justiça, o apelo que ora formulo. Espero que esta autoridade e o
ilustre Governador Carlos Lacerda, com o conhecimento dos males que a retirada
do aludido oficial – que nem sequer conheço pessoalmente – pode ocasionar à
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população desta Capital, encontrem a fórmula assecuratória da permanência do Capitão Raymundo Ribeiro
no Distrito Federal.
Estou certo, Senhor Presidente, de que o meu apelo encontrará a devida ressonância no espírito e na
sensibilidade desses dois ilustres administradores, os quais, estou seguro, não permitirão que Brasília,
ainda tão desassistida em tantos setores, fique entregue à sua própria sorte em aspecto tão intimamente
ligado à segurança de sua população. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Senhor Presidente, Senhores Senadores, foi com a maior emoção que
recebi a infausta notícia de haver falecido na Capital do meu Estado o professor José Quintela Cavalcanti,
uma das figuras exponenciais da cultura jurídica alagoana.
Saído dos bancos da tradicional Faculdade de Direito do Recife, ainda verde nos anos, Quintela
Cavalcanti foi chamado de logo a participar ativamente da vida pública na sua terra natal.
Secretário da Fazenda, Curador-Geral de Menores, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de
Maceió, Professor da Cátedra de Direito Comercial da Faculdade de Direito de Alagoas da qual foi fundador,
em todos os cargos por ele exercidos, deixou assinalada sua passagem pelas obras e serviços realizados
em benefício da coisa pública e da comunidade alagoana.
Cultor da ciência jurídica, além de mestre dedicado e querido de seus alunos, Quintela Cavalcanti era
bem o protótipo do advogado.
Os anais forenses estão repletos de trabalhos de sua lavra e os colegas mais moços relembram com
saudade os ensinamentos que nunca lhes foram negados por aquele que, presidindo durante vários anos o
Conselho de Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Alagoas, ou o Instituto dos Advogados de
Alagoas, era o seu legítimo batonier.
Além de suas atividades no trato da coisa pública ou no cultivo da ciência do direito, a Quintela
Cavalcanti, o povo de Alagoas, reconhecendo seus méritos de homem público, delegou o mandato de
Deputado à Câmara Federal e, por mais de uma vez, à Assembléia Legislativa do Estado e à Câmara de
Vereadores de Maceió.
A este ilustre varão quero prestar, nesta hora, em meu nome e do Senador Rui Palmeira o preito de
saudade como bom colega que ele soube ser e ao povo de nossa terra e sua família que pranteiam a sua
perda a solidariedade no rude golpe que acabam de sofrer, mas convictos de que a sua vida servirá de
exemplo às gerações vindouras tão necessitadas de estímulo quando os prazeres facéis e a cupidez
concorrem para o corroimento do cerne de nossa nacionalidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Continua a hora de Expediente. O Sr. 1º-Secretário
procederá à leitura de Requerimento.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 110, DE 1962
Pelo falecimento do Dr. José Quintela Cavalcanti, que em vários postos prestou ao País e a Alagoas
apreciáveis serviços, tendo exercido, com brilho e dignidade, a representação do Estado na Câmara dos
Deputados e, como suplente, no Senado Federal, requeremos as seguintes homenagens, com fundamento
no art. 214 do Regimento Interno:
1) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
2) apresentação de condolências à família e ao Estado de Alagoas.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Mem de Sá. – Saulo Ramos – Del Caro – Menezes
Pimentel – Sérgio Marinho – Aloysio de Carvalho – Ovídio Teixeira – Pedro Ludovico – Guido Mondin.
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O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – O Requerimento independe de apoiamento e de discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Mesa associa-se à homenagem, e fará cumprir a deliberação do Plenário.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de novo Requerimento.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 111, DE 1962
Nos termos dos arts. 202 e 212, letra y, do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do
Senado da nota conjunta dos Presidentes das Repúblicas do Brasil e dos Estados Unidos da América.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Este requerimento depende de apoiamento. Os Srs.
Senadores que o apoiarem deverão permanecer sentados.
Sendo evidente que o documento cuja transcrição se pede não atinge o limite estabelecido no
parágrafo único do art. 202 do Regimento Interno, será oportunamente submetido à deliberação do
Plenário, independente de Parecer da Comissão Diretora. (Pausa.)
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de outros requerimentos.
São lidos e deferidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 112, DE 1962
Sr. Presidente:
Nos termos do Regimento Interno venho requerer a V. Ex.ª sejam solicitadas ao Conselho de
Ministros, através dos Ministérios da Fazenda, da Educação e da Saúde, as seguintes informações:
1º) Quais as entidades culturais beneficentes, hospitalares e assistenciais do Estado da Guanabara,
devidamente registradas no Conselho Nacional do Serviço Social, contempladas nos Orçamentos de 1960 e
1961, que deixaram de receber, até a presente data, as respectivas subvenções extraordinárias?
2º) Quais os motivos que determinaram, em cada caso, o não-pagamento pelo Tesouro Nacional das
subvenções extraordinárias a que se refere o item anterior?
Sala das Sessões, 10 abril de 1962. – Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO Nº 113, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma regimental, seja oficiado aos Ministérios respectivos, reiterando respostas para os
seguintes requerimentos:
Ministério da Viação e Obras Públicas
Nºs 2, 6, 7, 9, 12, 13, 33, 34.
Ministério da Saúde
s
Nº 14, 16, 17, 60.
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Nºs 15, 22, 61, 66.
Ministério da Educação e Cultura
Nºs 20, 21, 50, 51.
Ministério da Agricultura
Nºs 24, 29, 30, 37, 41, 47, 48.
Ministério da Fazenda
Nºs 32, 39, 63.
Ministério da Justiça
Nº 62.
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Trata-se de informações que julgo importantes e que por isso mesmo reitero-as, a fim de apreciá-las
da tribuna desta Augusta Casa.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Paulo Coêlho.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, aguardava eu a chamada para ingressar
no avião que me trouxe a Brasília hoje pela manhã, quando, já no recinto do aeroporto, fui procurado pelo
Sr. Cel. Caetano Félix do Nascimento, Presidente da COAP do Amazonas e um dos homens mais afeitos
aos problemas da pequena agricultura do Município de Manaus, e pelo Sr. José Siqueira, assessor de
várias regiões de Associações Rurais de meu Estado.
Estes dois cidadãos, quase transtornados pela situação que atravessa a juticultura no Amazonas,
fizeram-me dramático apelo para que assim que chegasse a esta Casa endereçasse a minha palavra e meu
protesto, como venho fazendo há quatorze anos, em defesa dessa cultura racionalizada no Estado do
Amazonas.
A fim de que o Conselho de Ministros tenha em mãos documento capaz de orientar uma decisão
imediata, concreta, incisiva e útil, quero transcrever um requerimento aprovado na Assembléia Legislativa
do Amazonas, que consubstancia na realidade aquelas providências necessárias para que os juticultores da
Amazônia – e falo em nome de cento e cinqüenta mil homens que se dedicam a esta cultura – saiam da
situação dramática em que se encontram.
Sr. Presidente, a palavra dramática está muito em moda, é muito usada; posso assegurar, entretanto,
que, empregada em relação à Amazônia, reflete exatamente a atual situação.
O requerimento que desejo seja endereçado ao Gabinete do Ministro transcreve outro, aprovado na
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, concebido nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma regimental, que seja enviada ao Exmº Sr. Dr. Tancredo Neves, Primeiro-Ministro,
o seguinte telegrama urgente:
“Apelando para urgente solução na crise que atinge cerca de cento e cinqüenta mil juticultores da
Bacia Amazônica, dos quais calculadamente noventa mil pertencentes ao Estado do Amazonas, apelamos,
preocupados com a ameaça que paira sobre o nosso irmão caboclo ribeirinho, que o Conselho de Ministro,
patrioticamente presidido por V. Ex.ª, examine urgentemente, na defesa destes brasileiros abandonados à
sua própria sorte, à margem da maior bacia hidrográfica da terra, as seguintes providências:
Vencida a parte literária, que na Amazônia é normal entre aqueles, que se dedicam a problemas
desta natureza, vou entrar na realidade das providências necessárias, e estas constituem exatamente o
mo
teor, o âmago daquilo que desejo seja enviado ao Ex. Sr. Primeiro-Ministro para exame do problema pelo
Gabinete de Ministros.
a) aquisição, em caráter de emergência, pela Comissão de Financiamento da Produção, da juta a
granel, estabelecendo-se armazéns provisórios nos principais municípios produtores de juta, no Estado do
Amazonas, garantindo-se o preço mínimo fixado ao pequeno produtor;
b) emprego, pela Comissão de Financiamento do lucro auferido na venda da juta enfardada às
indústrias nacionais, na construção de armazéns e prensas de juta nos municípios produtores da Amazônia,
a fim de evitar os prejuízos causados aos pequenos produtores, que, sem amparo oficial, entregam a juta a
granel por preços sem compensação;
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c) conservação, pela Comissão de Financiamento de seus estoques de juta adquirida pelo Banco do
Brasil, nos próprios portos de embarque na Amazônia e não no Rio de Janeiro e em São Paulo, a fim de
garantir melhor preço ao produto, inclusive com a exportação para o exterior do excedente da produção da
fibra, sem consumo no País;
d) determinar que o padrão de classificação de juta passe a obedecer o "padrão internacional", o que
também contribuirá para melhor valorização do produto."
Requeiro, também, Senhor Presidente, que uma cópia deste despacho seja enviada urgentemente ao
Ex.mº Sr. Governador Gilberto Mestrinho, à bancada do Amazonas, na Câmara e Senado Federal, bem
como ao Governador em exercício, Deputado Arlindo Pôrto, a fim de que tomem conhecimento do apelo
emanado deste Poder Legislativo, em favor dos juticultores planiciários.
Assembléia Legislativa do Amazonas, em Manaus, 27 de março de 1962. – Adão Medeiros.
Sr. Presidente, esteve, há poucos dias no Amazonas o Secretário Executivo da Comissão de
Financiamento da Produção, que deve ter verificado in loco a situação em que se encontram os juticultores.
Já agora, por este requerimento da Assembléia Legislativa, penso poder passar às mãos do Sr. PrimeiroMinistro Doutor Tancredo Neves, um documento pelo qual S. Ex.ª possa, na primeira reunião do Conselho,
tratar com objetividade e profundidade de um problema que não é só do Amazonas e do Pará mas,
sobretudo, do Brasil, desde que já somos auto-suficientes em produção de juta.
Este, o apelo que desejava encaminhar ao Gabinete de Ministro, e também à Presidência do Senado,
para que remeta ao Sr. 1º Ministro o teor deste discurso.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – A Mesa não tem base regimental para submeter à apreciação
do Plenário o requerimento que V. Ex.ª formula, de dirigir um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro. Fará, no
entanto, uma síntese do discurso de V. Ex.ª para levá-la ao conhecimento de S. Ex.ª, a fim de que tome as
deliberações no requerimento sugeridas.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 114, DE 1962
Requeiro, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno, deste Senado Federal, sejam
solicitadas ao Sr. Ministro do Trabalho, as seguintes informações:
I
– Se a "Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho", daquele Ministério, tem conhecimento das
condições de higiene e segurança em que funcionam, já há longo tempo, no subsolo do aeroporto "Santos
Dumont", sediado na Praça Salgado Filho, no Rio de Janeiro, os escritórios e depósitos de materiais das
Companhias de Aviação que dispõem de boxes para venda de passagens no majestoso saguão daquele
aeroporto, possibilitando dita "Divisão", mediante o conhecimento que possua das aludidas condições, a
informar se tais condições se enquadram, devidamente, nas disposições e exigências prescritas pela
"Consolidação das Leis do Trabalho" a que se refere – Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943.
II
– Na hipótese afirmativa, enviar a esta casa do Congresso Nacional relato minucioso das referidas
condições, esclarecendo ainda se os funcionários e trabalhadores de qualquer categoria alí em exercício,
inclusive no Departamento de "Aeronáutica Civil" (almoxarifado) e no "Serviço de Alimentação e Previdência

– 112 –
Social" (SAPS – restaurante) também no mesmo subsolo instalados, estão em gozo, além dos respectivos
vencimentos, de gratificações especiais.
III
– Na hipótese negativa, se o Ministério, por entender de sua alçada, pode determinar que a "Divisão
de Higiene e Segurança do Trabalho" se dirija, com a possível brevidade, ao mencionado subsolo do
aeroporto "Santos Dumont", para constatar as condições que este requerimento focaliza, a fim de informar,
em face das condições constatadas, também se os servidores ali em atividade têm ou não direito à
remuneração especial que as leis em vigor prescrevem para quantos trabalham expostos a riscos de saúde
e de segurança física.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Não há mais oradores inscritos.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Todas as matérias constantes da Ordem do Dia estão com a discussão encerrada e em fase de
votação.
Não havendo quorum regimental, ficam adiadas para a próxima sessão.
Em discussão o Requerimento do nobre Senador Mem de Sá, lido na hora do Expediente, pedindo a
transcrição, nos Anais do Senado, da Nota Conjunta dos Presidentes da República do Brasil e dos Estados
Unidos da América do Norte. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de quorum.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Tem a palavra o nobre Senador Joaquim Parente.
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr. Presidente, acabo de receber de Teresina, Capital do meu Estado,
telegrama que me foi dirigido pela Federação das Associações Rurais Piauienses, Associação dos
Criadores do Piauí e Federação Rural de Teresina.
O telegrama diz o seguinte:
"Temos a súbita honra de comunicar a Vossa Excelência que a Classe Rural do Piauí, Teresina,
através da Federação das Associações Rurais, Associação Piauiense dos Criadores e Associação Rural de
Teresina, reunidas em assembléia geral extraordinária, ontem, dia trinta, deliberaram fazer declaração de
atitudes, tornando público "Manifestarem-se favoráveis à reforma agrária", dando inteiro apoio e acatamento
às normas asseguradas na nossa Constituição. Entretanto, discordam da agitação levada no meio rural do
Município de Teresina, propugnando o desrespeito à propriedade e colonização de terras. Apoiando a
Arquidiocese de Teresina sua obra de elevação rurícula, melhor padrão de vida, apelam a Vossa Excelência
colaborar dentro das leis normativas. "Organização Vida Rural Brasileira" e demais instituições nacionais
proporcionando meios de efetivação da Cruzada Justiça Social, impedindo luta de classes. Grave momento
histórico e sentido, perfeitamente compreendido proprietários rurais do Piauí. Atenciosas saudações. Paulo
Carneiro da Cunha, Presidente, RAREPI, Mariano Gayoso Castelo Branco, Presidente APT e Manoel
Felício Carvalho, Presidente AR de Teresina."
Sr. Presidente, como se verifica da leitura do telegrama, as classes produtoras
do Piauí não são contrárias à reforma agrária. Não se pode, entretanto, de modo
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algum, concordar com a maneira por que está se conduzindo tamanha agitação no Estado, especialmente
nas proximidades da capital, com as chamadas ligas camponesas.
Há cerca de 15 dias tive oportunidade de visitar Teresina e, na ocasião, verifiquei a agitação que
alguns elementos ligados ao Governo do Estado estão levando aos subúrbios daquela Capital.
Tive oportunidade de tomar conhecimento de fatos que foram levados ao Secretário de Segurança.
Este declarou não poder tomar qualquer providência no que se relacionasse com a criação dessas ligas,
porque era esse o pensamento do Governo Estadual.
Lamentei profundamente que o Governador do meu Estado estivesse dando uma orientação tão
errada a problema de tão grande importância.
Nessas condições, Sr. Presidente, aqui fica registrado o pensamento das Associações do Piauí, e
com o qual me manifesto inteiramente de acordo. Não somos absolutamente contrários à reforma agrária.
Discordamos, entretanto, da orientação, do desrespeito com que estão se conduzindo certas autoridades no
Estado. A própria Constituição Federal, quando garante o direito de propriedade, condicionando-o ao
interesse social, está sendo desrespeitada por elementos inspirados no Governo do Estado.
Reitero, Sr. Presidente, minha inteira solidariedade aos termos do despacho telegráfico em apreço.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira): – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de origem), que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno; em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES
– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob nºs 1 a 3 – CSPC;
– da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência, nos
termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
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da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o
exercício da profissão de advogado.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
4
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 103, de 1962, em que o Sr. Senador Eugênio
Barros solicita autorização, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento, para participar
da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º aniversário da Revolução Boliviana.
5
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 104, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização Internacional do
Café, firmado pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
6
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de
crédito.
7
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49.
8
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que modifica os arts. 378, 379, 381, 842, XVII, do
Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.
9
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952, que modifica o art. 880 do Código de Processo Civil,
que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo
respectivo.
10
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera disposições do Decreto-Lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta Comissão Especial
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de Revisão do Código de Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
11
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do art. 842 do Decreto-Lei
nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
12
Eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição
nº 1, de 1962, que altera a redação do art. 186, da Constituição (obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e proibição de nomeações interinas).
13
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr. Senador Mem de Sá
solicita transcrição nos Anais da nota conjunta dos Presidentes das Repúblicas do Brasil e dos Estados
Unidos da América.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 15 minutos.)

21ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 11 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, MOURÃO VIEIRA E GUIDO
MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Paulo Coelho – Vivaldo Lima – Paulo Fender – Zacharias de Assumpção – Lobão da
Silveira – Victorino Freire – Sebastião Archer – Leônidas Mello – Joaquim Parente – Fernandes Távora –
Menezes Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – Jarbas Maranhão – Rui
Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lourival Fontes – Ovídio Teixeira – Aloysio de Carvalho –
Del Caro – Jefferson de Aguiar – Gilberto Marinho – Venâncio Igrejas – Moura Andrade – Padre Calazans –
Pedro Ludovico – José Feliciano – Nelson Maculam – Saulo Ramos – Irineu Bornhausen – Mem de Sá –
Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Prestação de contas da Cota do Imposto de Renda recebidas das Prefeituras Municipais.
– da Prefeitura Municipal de Itaocara, RJ;
– da Prefeitura Municipal de Alpinópolis, MG;
– da Prefeitura Municipal de Ferros, MG;
– da Prefeitura Municipal de Guidoval, MG;
– da Prefeitura Municipal de Martinho Campos, MG;
– da Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro, MG;
– da Prefeitura Municipal de Prados, MG;
– da Prefeitura Municipal de S. Gonçalo do Sapucaí, MG;
– da Prefeitura Municipal de Serranos, MG;
– da Prefeitura Municipal de Vieiras, MG;
– da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, PR;
– da Prefeitura Municipal de Herval, RS.
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OFÍCIOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Brasília, em 5 de abril de 1962
Nº 00418
Comunica remessa de Projeto de Lei
Nº 1.416-D, de 1960, à sanção.
Senhor Secretário:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para que se digne levar ao conhecimento do
Senado Federal, que a Câmara dos Deputados aprovou emenda dessa Casa do Congresso Nacional ao
Projeto de Lei nº 1.416-D, de 1960, que cria cargos no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, e
dá outras providências.
Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada estima e distinta
consideração. – José Bonifácio, 1º Secretário.
DO TRIBUNAL DE CONTAS
Nº 535 P-62
20 de março de 196
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de esclarecer a Vossa Excelência, em referência ao Aviso nº 135, de 28 de fevereiro
último, que encaminhou o Requerimento nº 54/62, solicitando informações a esta Corte, terem sido
protocolizados neste Tribunal, em 1961, 85.000 processos, dos quais foram julgados em Plenário 43.693,
ficando o restante sujeito apenas a despacho desta Presidência ou das Diretorias competentes.
2. Estes números, porém, não expressam a realidade dos trabalhos desta Corte de Contas, uma vez
que, com a sua transferência para Brasília, em obediência ao disposto no art. 76, da Constituição Federal,
ocorreu, de fato, uma considerável evasão de processos. Como exemplo, basta lembrar que, em 1960,
entraram no Tribunal 110.191 processos, sendo 69.215 submetidos a julgamento.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima
e distinta consideração. – Vergniaud Wanderley, Ministro-Presidente.
CARTA
Do Sr. Embaixador da Grã-Bretanha, como se segue:
26 de março de 1962
Excelência,
Fui incumbido por Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, de expressar à Vossa
Excelência sua mais profunda apreciação pela calorosa acolhida que lhe foi estendida por ocasião de sua
visita ao Congresso Nacional, durante sua estada em Brasília.
Sua Alteza Real pediu-me que expressasse, em particular, sua apreciação por ter sido o programa
para sua visita elaborado de tal forma à permitir-lhe a máxima oportunidade para apreciar pessoalmente a
mundialmente famosa arquitetura do edifício do Congresso Nacional, e de palestrar, sem formalidade, com
Congressistas individuais.
Permita-me, ao mesmo tempo, valer-me desta oportunidade para expresssar meus mais sinceros
agradecimentos pelas cuidadosas e atenciosas providências tomadas pessoalmente por Vossa Excelência,
a fim de assegurar que essa visita fosse coroada de êxito, como de fato acredito ter sido.
Aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração. – G. A.
Wallinger.
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TELEGRAMAS
Presidente Senado
Brasília – DF
138 de Aracaju – SE 1057 61 5 1030 – 5-4-62
Virtude calamitosa situação nordeste resultantes aprovação esta Casa projeto efetiva aumento taxa
depósitos compulsórios estabelecimentos bancários ordem SUMOC e amplia empréstimo adicional
restituível imposto renda, alertamos Vossência e ilustres pares graves conseqüências poderão advir
concretização medidas esta região, face que apelamos isentar nordeste tais encargos. Respeitosas
saudações. – Paulo Figueiredo Barreto, Presidente Federação Indústrias Sergipe.
Exmo. Sr. Presidente Senado Federal
Palácio Congresso
Brasília – DF
De Recife PE 7003 100 5 17000 – 5-4-62
Assembléia Legislativa Pernambuco, aprovando unanimemente requerimento 119 autoria Deputado
Augusto Novaes, dirige Vossência e demais membros essa Casa Congresso Nacional mais caloroso apelo,
sentido serem mantidas atuais taxas depósitos compulsórios a ordem da Superintendência Moeda e Crédito
para os bancos sediados norte e nordeste, tendo em vista que esse tratamento especial em nada afetará
política financeira governo, porquanto depósitos bancos região representam apenas a insignificância de
quatro por cento do global do País. Atenciosas saudações. Olympio Ferraz. Vice-Presidente exercício
Presidência.
Presidente Auro Moura Andrade
Senado Federal – Brasília – DF
G 182 de Teresina – PI Nº 156 206 5 12-40 – 5-4-62
Tendo o nobre Deputado Clidenor Freitas proferido nessa augusta Casa discurso em que critica o
Governador do Piauí por haver concedido isenção imposto vendas e consignações a uma firma da qual é
sócio pessoa da família do Governador esclareço ao honrado e ilustre Líder o seguinte: a Lei Estadual nº
1.886, de 19 de novembro de 1959, estabelece em seu artigo primeiro: "Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder isenção de 80% do valor do imposto de vendas e consignações por um período de cinco anos, às
indústrias novas de produtos sem similares que venham a se instalar no território do Estado, uma vez que
atendam às exigências da presente lei". Assim com fundamento nessa lei baixei o Decreto nº 436, de 15 de
fevereiro corrente ano, que beneficia firma local com isenção de 80% nas vendas referentes a gordura
culinária e óleo vegetal comestível, indústria pioneira neste Estado. Adianto outros decretos da mesma
natureza já foram baixados em meu governo beneficiando inclusive indústrias pioneiras de adversários.
Muito lhe agradeço leitura presente telegrama para transcrição Anais do Congresso. Atenciosamente
Chagas Rodrigues – Governador Piauí.
Presidente do Senado
Brasília – DF
Teresina 10327 – 161 – 31 – 19 – 31-3-62
Temos subida honra comunicar Vossência Classe Rural Piauí e Teresina
através Federação Associações Rurais, Associação Piauiense Criadores e Associação
Rural
Teresina
reunidas
Assembléia
Geral
Extraordinária
ontem,
dia
30,
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deliberaram fazer declaração de atitudes tornando público "manifestarem-se favoráveis reforma agrária"
dando apoio e acatamento normas asseguradas nossa Constituição. Entretanto discordam agitação levada
meio rural Município Teresina propugnando desrespeito propriedade e colonização terras. Apoiando
arquidiocese Teresina sua obra elevação rurícola melhor padrão vida apelam Vossência colaborar dentro
leis normativas "Organização Vida Rural Brasileira" e demais instituições nacionais proporcionando meios
efetivação cruzada justiça social impedindo luta classes. Grave momento histórico é sentido e perfeitamente
compreendido proprietários rurais Piauí. Ats. Sds. Paulo Carneiro da Cunha, Presidente Rarepi, Mariano
Gayoso Castelo Branco, Presidente APT e Manoel Felício Carvalho, Presidente Ar Teresina.
Senador Auro Moura Andrade
Presidente Senado Federal
Brasília – DF
624 DE S. PAULO SP 0828 192 3 1800 – 3-4-62
Entidades Sindicais Comércio Estado São Paulo vem presença Vossência hipotecar irrestrita
solidariedade pronunciamento Federação do Comércio deste Estado através Ofício 242 M-56 de 15 corrente
contra projeto lei estabelecendo assistência empregados com mais de um ano de serviço para validade
pedido demissão data venia projeto aprovado Câmara Deputados constitue autêntico monstrengo capaz de
agravar perturbação paz social, inovando assunto pacífico arrepio espírito consolidação leis do trabalho e
introduzindo autoridades estranhas justiça específica trabalho, além de tornar obrigatória sindicalização
contra disposição Constituição Federal criando fonte permanente atritos entre empregado e empregador.
Respeitosos cumprimentos Roberto Ferreira da Rosa, Presidente Sindicato Comércio Varejista Automóveis
Acessórios São Paulo – Waldemar Moreno, Presidente Sindicato Comércio Atacadista Vidro Plano Cristais
Espelhos São Paulo – Dorival Pinotti, Presidente Sindicato Comércio Varejista Pneumáticos São Paulo –
Jorge Madi, Presidente Sindicato Comércio Atacadista Papel Papelão São Paulo – Ricardo de Março;
Presidente Sindicato Comércio Atacadista Couro Peles – Alberto Arroyo – Presidente Sindicato Comércio
Varejista Material Ótico Fotográfico, Cinematográfico – Ademar Silvestre, Presidente Sindicato Comércio
Atacadista Artigos Sanitários – Francisco Roberto Pignatari, Presidente Sindicato Comércio Varejista
Material Médico, Hospitalar, Científico – Roberto Destri, Presidente Sindicato Comércio Varejista Calçados
São Paulo.
PARECER Nº 70, DE 1962
Da Comissão de Legislação Social sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1954.
Relator: Sr. Menezes Pimentel
O projeto de lei em exame, de autoria do nobre Deputado Aarão Steinbruch, visa a aditar um
parágrafo único ao art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, determinando sejam incluídos, na contagem do tempo de serviço, "para efeito de indenização
e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar, em
gozo do benefício por parte de instituição de previdência social e por motivo de acidente de trabalho".
2. Após tramitação regular por esta Casa, com pareceres favoráveis, inclusive o nosso, o projeto foi
encaminhado à apreciação do Ministério do Trabalho, em face de requerimento feito, neste sentido, pelo
ilustre Senador Gaspar Veloso.
A matéria foi submetida, naquele Ministério, ao exame da Comissão Permanente de Direito Social,
órgão técnico de grande valor, o qual, após louváveis e apreciáveis ponderações, deu parecer contrário ao
projeto.
3. Pelo Requerimento nº 333/61, do nobre Senador Lima Teixeira, o assunto retornou à esta
Comissão de Legislação Social, para reexame em face dos novos elementos e ponderações aduzidos ao
mesmo.
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4. A legislação social existe para garantir o bem-estar social, através do equilíbrio nas relações de
trabalho. Busca, exatamente, o meio termo justo entre direitos e obrigações de empregados e
empregadores, não se destinando a um só, mas a todos. Se pender demais para um lado, com exagero,
poderá quebrar a paz social, criando disputas e situações que, no cômputo geral, só podem prejudicar-nos.
E este bem-estar social, este equilíbrio pacificador, é, como todos sabem, a base necessária e
indispensável para todo e qualquer progresso. Sem ele uma nação não pode ir adiante, não pode progredir,
não pode melhorar.
A um exame mais profundo da matéria tratada no projeto, verifica-se claramente que o equilíbrio de
direitos e obrigações, entre empregados e empregadores, no presente caso, já existe. Dar mais direitos a
uns agora, seria invadir o campo de obrigações dos outros, onerando-os demasiadamente.
A nossa legislação social é das mais avançadas e modernas do mundo. Precisamos ter cautela para
que ela assim continue, sem se afastar da realidade e sem admitir os exageros, que podem trazer a
destruição do sistema.
5. O estudo da presente matéria deve voltar-se, em primeiro lugar, para a existência de duas
hipóteses: a da interrupção e a da suspensão do contrato de trabalho.
Na suspensão do contrato de trabalho, imposta pela intervenção do Estado nas relações contratuais
com o fim de manter o equilíbrio social, permanece íntegro o vínculo contratual, embora fiquem, empregado
e empregador, desobrigados, totalmente, da prestação do serviço e da remuneração respectiva, por
determinado período.
Na interrupção, entretanto, o contrato não fica suspenso, tanto que o empregador é obrigado a
remunerar o empregado, embora este não lhe esteja prestando serviços. Trata-se de um favor que a lei
concede ao trabalhador em determinados casos, imposto pelo Estado e decorrente da idéia de justiça
social. É a interrupção do cumprimento de uma cláusula ou condição do contrato.
Como interrupção temos o exemplo das férias remuneradas, durante as quais o empregado não
executa serviços a que se obrigou no contrato de trabalho e o empregador continua obrigado a pagar os
salários, por força de disposição legal.
Como caso típico de suspensão temos o período em que o empregado é chamado a prestar o serviço
militar obrigatório, durante o qual não executa trabalho, nem recebe salário, ficando suspensos todos os
efeitos decorrentes do contrato. Não há, entretanto, quebra do vínculo contratual, voltando o empregado a
trabalhar e a receber salário, terminado o serviço militar.
6. O projeto pretende seja computado, para efeito de indenização e estabilidade, na contagem do
tempo de serviço, os períodos em que:
a) o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar;
b) estiver afastado em gozo de benefício por parte de instituição de previdência social; e
c) afastado por motivo de acidente do trabalho.
No primeiro caso, conforme já vimos, ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Cabe, entretanto,
lembrar que se trata, aqui, de serviço militar obrigatório e não de convocação ou incorporação de reservista
às Forças Armadas, em defesa da Nação e das Instituições – como ocorre em tempo de guerra externa ou
em caso de revolução de ordem interna – hipótese em que o tempo de afastamento será computado como
de efetivo exercício, para todos os efeitos.
No afastamento do empregado em virtude de gozo de benefício concedido por instituição
previdenciária não há qualquer vínculo de causalidade, uma vez que oriundo de doença ou moléstia natural
que nada tem a ver com a prestação de serviços. Considera-se esse afastamento como licença não
remunerada, ocorrendo, também, a suspensão do contrato do trabalho.
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Cumpre assinalar, ainda, uma pequena distinção: nos 15 (quinze) primeiros dias do afastamento do
empregado em virtude de doença, quando incumbe ao empregador a obrigação de pagar-lhe 2/3 (dois
terços) do salário, o que acontece é uma interrupção do contrato. Após o 16º (décimo sexto) dia, quando
configurada a incapacidade, o empregado fica em gozo de auxílio-doença e passa a haver uma suspensão
do contrato de trabalho.
No caso do acidente do trabalho, entretanto, existe o nexo de causalidade, de vez que o afastamento
ocorre em virtude de infortúnio havido durante a prestação do serviço, tendo o empregador, portanto, a
obrigação de remunerar: o que faz através do segurador. O tempo de afastamento, por conseguinte, é
levado a crédito da antiguidade do empregado. Trata-se de um caso de interrupção do contrato.
7. Assim, tendo em vista as relações contratuais entre empregado e empregador (bilaterais) e, ainda,
face à prestação de serviços e ao pagamento do salário, não se pode pretender incluir, para efeito de
indenização e estabilidade, determinados períodos de afastamento, não motivado por fato relacionado com
o trabalho e estranho à relação de emprego.
8. Em face de todo o exposto, dos novos elementos e considerações argüidas pela Comissão
Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho e Previdência Social e de já existir, realmente, um
equilíbrio, no presente caso, nas relações entre empregado e empregador, parece-nos ter ficado provado
ser inconveniente e desaconselhável qualquer acréscimo à regra geral estatuída no art. 4º da Consolidação
das Leis do Trabalho, razão pela qual opinamos pela rejeição do projeto e das emendas a ele aprovadas.
9. É o parecer.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1961. – Ruy Carneiro, Presidente – Menezes Pimentel, Relator –
Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Lopes de Castro – Nelson Maculan.
PARECER Nº 71, DE 1962
Comissão Especial, para opinar sobre documentos que instruem o Projeto de Resolução nº 5/1959.
Relator: Sr. Sérgio Marinho
A Comissão de Constituição e Justiça, por maioria de um voto, deferiu diligência requerida pelo
Senhor Senador Heribaldo Vieira, no sentido de que Comissão Especial examinasse a exatidão dos
documentos que instruem o Projeto de Resolução nº 5, de 1959 (v. ata da reunião de 10 de agosto de 1959)
e Parecer nº 508/1961, de 18 de agosto de 1961, aprovado pelo Plenário na Sessão de 14 de setembro de
1961).
O que compete a esta Comissão é assim tão-somente o exame da exatidão dos documentos que
instruem o Projeto de Resolução nº 5 de 1959.
Há dois documentos instruindo o Projeto de Resolução nº 5 de 1959:
a) Laudo do Serviço Geográfico do Exército, original do arquivo da Diretoria do Serviço Geográfico do
Exército, que, por Aviso Ministerial foi enviado ao Sr. Senador Jefferson de Aguiar, com o pedido de
devolução logo que seu exame e utilização seja ultimado;
b) certidões de ação originária nº 59, entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, ainda sem
decisão no Egrégio Supremo Tribunal Federal, cuja exibição e juntada fora requerida pelo. Sr. Senador Rui
Palmeira, por intermédio do Sr. Senador Lourival Fontes, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
em 1959.
Nenhuma dúvida foi levantada contra os mencionados documentos, que são autênticos e exatos.
O primeiro é uma das vias do Laudo do Serviço Geográfico do Exército, de 1941, assinado e rubricado
pelos que o elaboram: Major Lincoln de Carvalho Caldas, Major Benjamin Arcoverde de Albuquerque
Cavalcanti e Capitão José Fortes Castelo Branco. Foi encaminhado ao Sr. Senador Jefferson de
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Aguiar, então Deputado Federal, pelo Sr. Ministro da Guerra, em atendimento a requerimento deferido pela
Câmara dos Deputados. O ofício de remessa está anexado ao Projeto de Resolução nº 5 de 1959, e é
assinado pelo Sr. Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott (Aviso nº 509/7 – D2-A, de 26 de abril de 1956).
O segundo é um conjunto de certidões fornecidas pela Secretaria do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, devidamente autenticadas, página por página. Tiveram a sua juntada autorizada pelo Presidente
da Comissão, a requerimento do Ex-Relator do Projeto, Senador Rui Palmeira. O Relator desta Comissão
esteve no Supremo Tribunal Federal e ali o seu ilustre Secretário confirmou a sua autenticidade e
conseqüente exatidão.
No que diz respeito à apreciação do mérito do Projeto, é óbvio a competência da Comissão de
Constituição e Justiça, a esta Comissão Especial cabendo apenas a atribuição que por aquela lhe foi
conferida, de levar a efeito a diligência solicitada (comprovadora da exatidão dos documentos em causa).
Realizada a diligência, exaure-se o objeto que determinou a criação da Comissão Especial, de vez
que a aprovação ou rejeição do Projeto é matéria da competência da Comissão de Constituição e Justiça,
corno já se afirmou, e do Plenário do Senado Federal.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1961. – Novaes Filho, Presidente – Sérgio Marinho, Relator
– Menezes Pimentel – Alô Guimarães.
PARECER Nº 72, DE 1962
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Resolução nº 5, de 1959, que fixa e
determina os limites entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, ao Norte do Rio Doce.
(Apresentado pelo Senador Jefferson de Aguiar e outros Senhores Senadores).
Relator: Sr. Silvestre Péricles
1. Assinado por quarenta Senadores, e por eles devidamente justificado, foi oferecido o Projeto de
Resolução nº 5, de 1959, que "fixa e determina os limites entre os Estados do Espírito Santo e Minas
Gerais, ao Norte, do Rio Doce".
Em 6 de maio de 1959, houve o primeiro relator.
Em 17 de maio do corrente ano, fui designado para relatar a matéria, que estava ainda sem parecer.
Procurando sintetizá-la, tanto quanto possível, sem prejuízo da clareza, o que se colhe é que um dos
seus fundamentos verdadeiros e irredutíveis provém da Carta Régia de 4 de dezembro de 1816. Pondo de
lado, pela sua precariedade, em 1534, a doação da capitania do Espírito Santo a Vasco Fernandes
Coutinho, o certo é que a mencionada Carta Régia de 4 de dezembro aprovou o Auto de Demarcação de
limites de 8 de outubro de 1800, no Brasil Colonial, entre a capitania de Minas Gerais e a nova província do
Espírito Santo.
Firmou o citado auto, em relação a essas fronteiras:
"Havendo-se de demarcar os limites das duas capitanias confinantes, fossem estes pelo espigão que
corre do N. ao S. entre os rios Guandu e Manhuassu, e não pela corrente do rio, por ser esta de sua
natureza tortuosa e incômoda para a boa guarda, que do dito espigão águas vertentes para o Guandu, seja
distrito da capitania ou nova província do Espírito Santo, e que pela parte norte do rio Doce, servisse de
demarcação a Serra do Sousa que tem a sua testa elevada defronte deste quartel e porto do Souza, e dele
vai acompanhando o rio Doce até confrontar com o espigão acima referido ou serreta que separa as
vertentes dos dois rios Manhuassu e Guandu."
2. Tanto no Brasil-Colônia como no Brasil-Império, não houve, propriamente,
questões
de
limites
ou,
melhor,
atritos
cujas
origens
fossem
as
estremas
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entre as capitanias ou províncias do território nacional. O fenômeno surgiu com o Brasil-República.
Dispunha o art. 2º da Constituição Política do Império, de 25 de março de 1824:
"O seu território é dividido em províncias na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser
subdivididas como pedir o bem do estado."
E silenciava inteiramente sobre a competência do Poder Judicial para processar e julgar causas e
conflitos entre as províncias.
3. Depois, com o advento da República, a Constituição de 24 de fevereiro de 1891 assim prescreveu:
"Art. 2º – Cada uma das antigas províncias formará um Estado e o antigo município neutro constituirá
o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no
artigo seguinte."
E como antevendo desavenças:
"Art. 59 – Ao Supremo Tribunal Federal compete:
1 –processar e julgar originária e privativamente:
c) as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou entre estes uns com os outros."
Para ilustrar a antevisão, basta recordar a grave desavença que, há anos atrás, facilitou o choque
sangrento do Contestado.
4. Na vigência dessa Constituição republicana, de 24 de fevereiro de 1891, é que começou a
pendência de estremas entre Minas Gerais e Espírito Santo.
Assentou-se, em 1908, um acordo entre os seus representantes, que deliberaram "sobre o melhor
modo de ficarem definitivamente resolvidas as questões de limites dos dois Estados".
Na cidade de Belo Horizonte, novamente, em 1911, celebrou-se outro acordo entre o presidente de
Minas Gerais e o representante do Espírito Santo. Meses depois, ainda em 1911, assinou-se um convênio,
constituindo-se então um Tribunal Arbitral para solucionar a questão. Esse Tribunal proferiu a sua decisão
em 30 de novembro de 1914. Contra ela o Espírito Santo moveu ação rescisória. Serra do Sousa ou dos
Aimorés são uma e a mesma coisa.
Ulteriormente, em 1928, realizou-se outro convênio, "convênio demarcatório".
5. Estava a contenda lindeira neste ponto, quando explodiu a Revolução vitoriosa de 3 de outubro de
1930.
Decretou-se e promulgou-se, quase quatro anos depois, a Constituição republicana de 16 de julho de
1934, que assim preceituou:
"Art. 1º – A Nação Brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de governo, sob o regime
representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro de 1889."
E mais adiante:
"Art. 76 – A Corte Suprema compete:
1) processar e julgar originariamente:
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d) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, ou entre estes."
E nas Disposições Transitórias:
"Art. 13 – Dentro de cinco anos, contados da vigência desta Constituição, deverão os Estados
resolver as suas questões de limites, mediante acordo direto ou arbitramento.
§ 1º – Findo o prazo e não resolvidas as questões, o Presidente da República convidará os Estados
interessados a indicarem árbitros, e se estes não chegarem a acordo na escolha do desempatador, cada
Estado indicará Ministros da Corte Suprema em número correspondente à maioria absoluta dessa Corte,
fazendo-se sorteio dentre os indicados.
§ 2º – Recusado o arbitramento, o Presidente da República nomeará uma comissão especial para o
estudo e a decisão de cada uma das questões, fixando normas de processo, que assegurem aos
interessados a produção de provas e alegações.
§ 3º – As comissões decidirão afinal, sem mais recurso, sobre os limites controvertidos, fazendo-se a
demarcação pelo Serviço Geográfico do Exército."
Durante o período vigorante da Constituição de 1934, praticamente não se modificou a situação. Pela
primeira vez aparece o Serviço Geográfico do Exército como autoridade demarcadora – coroamento e
última palavra sobre a lide.
Decorridos três anos, decretou-sé a Constituição de 10 de novembro de 1937.
Nela se fixou:
"Art. 3º – O Brasil é um Estado Federal constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.
Art. 4º – O território federal compreende os territórios dos Estados e os diretamente administrados
pela União, podendo acrescer com novos territórios que a ele venham a incorporar-se por aquisição,
conforme as regras do direito internacional."
E no art. 101:
"Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I – processar e julgar originariamente:
c) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, ou entre estes." E nas Disposições
Transitórias e Finais:
"Art. 184 – Os Estados continuarão na posse dos territórios em que atualmente exercem a sua
jurisdição, vedadas entre eles quaisquer reivindicações territoriais.
§ 1º – Ficam extintas, ainda que em andamento ou pendentes de sentença no Supremo Tribunal
Federal ou em juízo arbitral, as questões de limites entre Estados.
§ 2º – O Serviço Geográfico do Exército procederá às diligências de reconhecimento, descrição dos
limites até aqui sujeitos a dúvidas ou litígios, e fará as necessárias demarcações."
Em
obediência
ao
preceito
constitucional
do
art.
184,
e
de
ordem
do
Presidente da República, o Ministro da Guerra, em nota nº 494, de 18 de setembro de 1940,
dirigida
ao
Estado-Maior
do
Exército,
determinou
que
o
Serviço
Geo-
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gráfico e Histórico do Exército nomeasse uma Comissão de engenheiros geógrafos para cumprir o citado
preceito constitucional. A nomeação recaiu sobre os majores Lincoln de Carvalho Caldas e Benjamin
Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti e o capitão José Fortes Castelo Branco, todos engenheiros
geógrafos. Acompanharam-na, como representantes de Minas Gerais, o engenheiro civil Benedito Quintino
dos Santos e o jurisconsulto Milton Soares Campos, e, como representante do Espírito Santo, o engenheiro
civil e bacharel em direito Cícero Morais.
Os oficiais que integraram a Comissão foram nomeados pelo Diretor do mencionado Serviço. Em 15
de setembro de 1941, ela apresentou um brilhante, reto e consciencioso trabalho – "o Laudo Arbitral para
dirimir a questão de limites entre os Estados de Minas Gerais e o Espírito Santo".
O Diretor do Serviço, General Coelho Neto, militar ilustre e honrado, manifestou-se de pleno acordo
com o Laudo.
Encaminhou-o ao Presidente da República o Ministro da Guerra, General Eurico Dutra, cuja elevação
moral e patriótica é de todos conhecida.
Estava, pois, decidido o litígio entre os dois Estados, só lhe faltando a execução. Quando se trata de
disposições constitucionais transitórias, é claro que a Constituição, que se presume permanente, nada tem
a ver com essas disposições, que, com força própria, se exaurem, logo que cumpridas.
Na forma do art. 184, § 2º, o Serviço Geográfico do Exército, por uma Comissão idônea, procedeu às
diligências de reconhecimento e descrição dos limites até então sujeitos a dúvidas ou litígios e fez as
necessárias demarcações.
Realizou, portanto, o mandamento constitucional: – o seu Ato ou Laudo Arbitral, perfeito e acabado,
destacou-se como decisão sobre a lide. Apenas não se executou essa decisão. Coisas do Brasil. Mas sabese que, em 4 de novembro de 1941, ele tivera a aprovação do Chefe do Governo, o saudoso Presidente
Getúlio Vargas. Só em 8 de agosto de 1945 é que, entretanto, se aprontara o decreto-lei que o homologava.
Enviado o decreto-lei à Imprensa Nacional, dali, misteriosamente, teria desaparecido. E não foi publicado.
7. No ano seguinte, em 18 de setembro de 1946, decretou-se e promulgou-se a atual Constituição,
que assim estabelece:
"Art. 1º – Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a
República.
Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.
§ 1º – A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios."
E para a frente:
"Art 101 – Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I – processar e julgar originariamente:
e) as causas e conflitos entre a União e os Estados ou entre estes."
E no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
"Art. 6º – Os Estados deverão, nó prazo de três anos, a contar da promulgação deste Ato, promover,
por acordo, a demarcação de suas linhas de fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e
compensações de áreas, que atendam aos acidentes naturais do terreno, às conveniências administrativas
e à comodidade das populações fronteiriças.
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§ 1º – Se o solicitarem os Estados interessados, o Governo da União deverá encarregar dos
trabalhos demarcatórios o Serviço Geográfico do Exército.
§ 2º – Se não cumprirem tais Estados o disposto neste artigo, o Senado Federal deliberará a respeito,
sem prejuízo da competência estabelecida no art. 101, nº I, letra e, da Constituição."
Evidentemente, neste § 2º, o legislador constituinte não pensou, nem agiu, nem quis que surgisse
qualquer choque entre o Senado e o Supremo Tribunal. Séria uma imprevidência imperdoável, cujos
resultados se mostrariam abertamente perturbadores e destrutivos.
Mas o que fixa o § 2º é que o Senado delibera a respeito, isto é, resolve, sentencia, especificamente,
como Alto Tribunal, sobre as linhas de fronteira dos Estados. Nem isto é novidade na contextura
constitucional, como suprema autoridade julgadora. Por sua vez, o Supremo Tribunal continua a sua
competência definida no art. 101, nº I, letra e, da Constituição, isto é, processará e julgará originariamente
"as causas e conflitos entre a União e os Estados ou entre estes" – tudo dentro do axioma constitucional da
harmonia e independência dos Poderes. E, contudo, por antecedência, o representante de Minas Gerais já
propôs ação no Supremo Tribunal contra o Espírito Santo, cuja contestação não se fez esperar. Pretenderá
criar o caso inaplicável do sub judice?
8. Recapitulando a matéria, dela ressalta:
a) as Constituições do Brasil conservaram o território dos Estados;
b) exceto na Constituição do Império, sempre se deu competência ao excelso Pretório para processar
e julgar os litígios entre eles;
c) exceto na Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891, nas disposições transitórias das
Constituições seguintes sempre se adotaram normas específicas para a decisão soberana desses litígios,
independente do Judiciário, na parte referente aos limites dos Estados;
d) são dois os fundamentos verdadeiros e irredutíveis para bem julgar a questão de fronteiras entre
Minas Gerais e Espírito Santo:
– a Carta Régia de 4 de dezembro de 1816 e o Laudo Arbitral do Serviço Geográfico Histórico do
Exército, de 15 de setembro de 1941.
O Conselho Nacional de Estatística, no seu Boletim nº 69, de 1960, registra as seguintes áreas:
2
2
2
Minas Gerais – 581.975 km ; Espírito Santo – 39.577 km ; zona discutida – 10.137 km . Um é grande; o
outro é pequeno; a zona relativamente diminuta.
Urge terminar com a pendência entre os dois Estados, porque tudo é terra brasileira. E nenhum deles
será prejudicado na área da zona discutida. Já viveu 15 anos a Constituição de 1946. Ao Senado incumbe
extinguir a estreiteza da contenda. Nem o erro prevalecerá sobre a verdade, nem o regionalismo sobre o
patrimônio.
Manifesta-se, portanto, favorável o voto legítimo e lídimo sobre o Projeto de Resolução nº 5, de 1959,
por ser constitucional e justo.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar, Presidente – Silvestre Péricles,
Relator – Menezes Pimentel – Lourival Fontes – Lopes da Costa – Aloysio de Carvalho, vencido em
parte, por entender que a "deliberação" do Senado, autorizada pelo § 2º do art. 6º do Ato das
Disposições Transitórias, deveria resultar da instrução promovida pêlo mesmo Senado, e em que se
reunissem_ elementos de parte a parte, capazes de formarem a sua convicção própria, o que, na
espécie, não ocorreu. – Ruy Carneiro – Afrânio Lages, vencido na preliminar que levantou
de ser solicitada a audiência dos Estados interessados. No mérito, acompanhei o relator. – Os
Senadores Milton Campos e Heribaldo Vieira apresentaram em reuniões da Comissão de Consti-
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tuição e Justiça, de 21 de julho de 1961, e fevereiro de 1962, os seguintes votos em separado:
VOTO DO SENADOR HERIBALDO VIEIRA
Diante dos esclarecedores debates travados entre tão eminentes juristas, que tomaram parte na
discussão do Projeto de Resolução nº 5, de 1959, chegamos à seguinte conclusão:
1º) –O art. 184 da Carta de 1937 estabeleceu que "os Estados continuarão na posse dos territórios
em que atualmente exercem a sua jurisdição, vedadas entre eles quaisquer reivindicações territoriais; que
ficam extintas, ainda que em andamento ou pendente de sentenças no Supremo Tribunal Federal ou em
juízo arbitral, as questões de limites entre os Estados; e que o Serviço Geográfico do Exército procederá às
diligências de reconhecimento, descrição dos limites, até aqui sujeitos a dúvidas ou litígios e fará as
necessárias demarcações".
2º) – Desde 10 de novembro de 1937, ficou, por força dos mencionados dispositivos, solucionado o
litígio entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, reconhecido o direito de cada Estado à posse dos
territórios em que, àquela época, exerciam a sua jurisdição.
3º) – O Serviço Geográfico do Exército procedeu a necessária diligência de reconhecimento e
demarcação dos limites.
4º) – O laudo da diligência foi aprovado pelo Presidente da República e, assim, encerrado o processo
de fixação de fronteiras.
5º) – Não tendo sido publicado o decreto-lei declaratório da fixação das fronteiras, cabe, no momento,
ao Senado, ex-vi do disposto no § 2º do art. 6º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal
vigente, deliberar a respeito, sem prejuízo da competência do Supremo Tribunal Federal, para o exame da
legalidade desses atos.
6º) – É o que se pretende através do presente projeto de resolução.
Por estas razões, voto favoravelmente ao projeto, que considero constitucional, oportuno e
consonante com a técnica legislativa.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, de fevereiro de 1962. Herivaldo Vieira.
Voto em separado do Sr. Milton Campos, sobre o Projeto de Resolução nº 5, de 1959, que fixa e
determina os limites entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, ao norte do rio Doce.
I
O Projeto de Resolução nº 5, de 1959, apresentado pelo nobre Senador Jefferson de Aguiar,
pretende fixar os limites entre os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais e adota como linha divisória a
que foi traçada por uma Comissão do Serviço Geográfico e Histórico do Exército, em laudo exarado a 15 de
setembro de 1941.
O fundamento da resolução, no que diz respeito à competência do Senado, é o art. 6º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, de 18 de setembro de 1946.
Atente-se bem no que dispõe esse texto:
"Art. 6º – Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar da promulgação deste Ato, promover,
por acordo, a demarcação da sua linha da fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e compensações
de áreas, que atendam aos acidentes naturais do terreno às conveniências administrativas e à comodidade
das populações fronteiriças.
§ 1º – Se o solicitarem os Estados interessados, o Governo da União deverá encarregar dos
trabalhos demarcatórios o Serviço Geográfico do Exército.
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§ 2 – Se não cumprirem os Estados o disposto neste artigo, o Senado Federal deliberará a respeito,
sem prejuízo da competência estabelecida no art. 101, nº I, letra e, da Constituição."
O artigo, como se vê, fazia aos Estados um acesso, ou lhes impunha um dever – o de promoverem,
por acordo a demarcação de suas linhas fronteiriças, onde sobre elas houvesse dúvidas. Seguiu aí a
mesma política da Constituição de 1934, que impunha a mesma obrigação no prazo de cinco anos, sob
pena de se proceder a arbitramento, mediante árbitros indicados pelas partes, ou, falhando esse
arbitramento, mediante comissões nomeadas pelo Presidente da República (art. 13º das Disposições
Transitórias).
O dispositivo constitucional de 34 não produziu os efeitos desejados. Teriam sido poucos os acordos
realizados e não sei de nenhum arbitramento que se tenha promovido. Também não me lembro de
comissões designadas pelo Presidente da República, cuja omissão, aliás, é explicável, em face da
delicadeza da situação, originada das velhas e melindrosas pendências de limites entre Estados autônomos
e ainda ciosos de sua autonomia. Faça-se, todavia, uma ressalva: no que se refere à questão de limites
entre Minas e São Paulo (questão que durara dois séculos), os dois Estados se entenderam e, por
intermédio de uma Comissão Mista, resolveram com geral satisfação seu problema lindeiro, num trabalho
que durou apenas dois anos, entre 1935 e 1937.
A Carta constitucional outorgada em 1937, com as facilidades que a natureza do documento oferecia,
deu um passo adiante no encaminhamento dos limites interestaduais. Mandou que os Estados ficassem na
posse dos territórios em que então exerciam a sua jurisdição, vedadas entre eles quaisquer reivindicações
territoriais. Em conseqüência, declarou extintas, ainda que pendentes de sentença no Supremo Tribunal
Federal, as questões de limites entre Estados, e incumbiu o Serviço Geográfico do Exército da descrição
dos limites e respectivas demarcações (art. 184 e seus parágrafos).
II
Foi essa a situação geral encontrada pela Constituinte de 1946.
No que se refere particularmente à questão Minas–Espírito Santo, convém recordar que ela fora
resolvida pela sentença arbitral de 1914, proferida pelos árbitros Canuto Saraiva, Prudente de Morais Filho
e Pires e Aubuquerque, o primeiro e o último grandes magistrados e o segundo consagrado jurisconsulto.
O convênio de 18 de novembro de 1911, celebrado entre os dois Estados em Belo Horizonte e
aprovado por leis estaduais e por lei federal, havia instituído o Tribunal Arbitral, que a 30 de setembro de
1914 proferiu a sentença.
Vejamos, ipsis verbis, como essa sentença resumia os termos do litígio:
"Ao norte do rio Doce, o Estado do Espírito Santa alega – que a linha de limites, nos lugares em que
há solução de continuidade na serra do Souza, ou dos Aimorés, é pela de vertentes entre o rio Laranjeiras e
São Mateus, Mucuri e São Mateus e Mucuri e Itaúnas.
Alega o Estado de Minas Gerais – que nesses lugares os limites correm por linhas retas de ligações
das cumiadas daquela serra."
Depois de examinar as alegações assim resumidas, das duas altas partes litigantes, confrontando-as
com documentos e investigações históricas eis como concluiu a sentença:
"Assim sendo, não procedem as alegações do Estado do Espírito Santo quanto aos seus
limites como de Minas Gerais, ao norte do rio Doce. Se pelo auto de demarcação de 1800 ficou
assentado que nessa região servisse de limite a serra do Souza a própria serra e não a linha de
vertentes, como pretendeu-se que, nos pontos em que houver solução de continuidade, se deva recorrer
à linha de vertentes, entre tais e tais rios? Se o auto não fala em vertentes e sim em serra, é claro
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que quis estabelecer como linha divisória a linha de cumiadas, e esta, embora a serra seja interrompida,
não se interrompe, pois ficam sempre dois pontos que não poderão deixar de ser ligados por linhas retas.
Tais linhas preencherão as soluções de continuidade da serras dos Aimorés."
Assim se resolveu o litígio. Assim se estabeleceu a res judicata resultante da sentença arbitral. E
ficou perfeitamente claro:
a) que os dois Estados reconheciam como linha divisória, ao norte do rio Doce, a serra do Souza ou
dos Aimorés;
b) que reconheciam ainda a existência de soluções de continuidade na serra, divergindo somente no
modo como pretendiam preencher as interrupções: o Espírito Santo pleiteava linhas de vertentes e Minas
pretendia linhas retas;
c) que a sentença arbitral consagrou o ponto de vista mineiro, determinando que as soluções de
continuidade na serra dos Aimorés se preenchessem por linhas retas.
III
A sentença arbitral, que, pelos convênios que lhe deram origem, seria irrecorrível e irrevogável, foi
cumprida, da parte do Estado de Minas. O então Presidente do Estado, Doutor Delfins Moreira, em
telegrama ao Presidente do Espírito Santo, Cel. Marcondes Alves de Souza, afirmou, depois de fazer várias
e cordiais ponderações: "levo ao conhecimento de V. Ex.ª que o Governo de Minas cumprirá o seu dever de
respeitar, como tanto convém, a decisão soberana, e está certo de que o Governo de V. Ex.ª não oporá
embaraços a que este Estado exerça, desde já, sua jurisdição no território que lhe foi unânimemente
reconhecido". E a seguir foi baixado o Decreto nº 4.304, de 19 de janeiro de 1915, em que, após vários
"considerandos", se tomaram providências características da jurisdição, tais como: nomeação de um
delegado de polícia para a região; revalidação das concessões de terras; prazo para que as autoridades
judiciárias e serventuárias legalizassem seus títulos, instalação de circunscrição fiscal.
Quanto ao Espírito Santo, tanto compreendeu que a sentença arbitral valia como coisa julgada
consagradora dos direitos de Minas que propõe ação rescisória perante o Supremo Tribunal Federal, ação
que não chegou a ser decidida e que, como é sabido, não podia suspender os efeitos e a execução das
sentenças.
IV
Quando, portanto, se outorgou a Carta constitucional de 1937, a situação tornou-se clara: estavam
vedadas as reivindicações territoriais e extinta a questão de limites, pela cessação da importância aberta,
através da rescisória, perante o Supremo Tribunal Federal; e cada Estado exerceria a posse segundo sua
jurisdição atual.
Era, portanto, a jurisdição que limitava a posse, e não a posse que assinalava a jurisdição. Não pode
haver confusão entre os dois conceitos. A jurisdição, ao contrário da posse, não se entende como situação
de fato, mas caracteriza-se como poder. "Jurisdição, no sentido amplo (já definia João Monteiro) é o poder
de conhecer dos negócios públicos e resolvê-los" (Teoria do Proc. Civ. e Comercial, I, parágrafo 34).
A jurisdição, portanto, é uma relação de autoridade da natureza potencial. Manifesta-se pela
possibilidade de exercício ainda que não o revelem atos materiais efetivos e contínuos; e tanto pode existir
sem a posse, que, em direito público, se reconhece o poder ou a jurisdição dos Estados onde a posse não é
concebível por insuscetibilidade de apreensão, como, verbis gratia, nos mares territoriais e no espaço
aéreo, às circunscrições político-administrativas da República pode aplicar-se no conceito de Duguit sobre o
território como elemento componente do Estudo "Le territoire est aussi Ia partie du globe sur laquelle
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tel governement peut exercer sa puissance de contrainte, organiser et faire fonctionner, les différents
services publiques" ("Traité de Droit Constituonnel", II parágrafo 77).
Inúmeras circunstâncias podem determinar, muitas vezes a ausência de atos jurisdicionais positivos,
contínuos e concretos sobre certa parte do território. Mas nem por isso deixa de existir a jurisdição, uma vez
que o poder, que a traduz, possa ser exercido.
Foi o que aconteceu no caso Minas–Espírito Santo. Proferida a sentença arbitral, tornou-se
indiscutível a jurisdição de Minas sobre o território que lhe foi reconhecido, e o Estado, por atos inequívocos
de seu governo, entrou a exercer a jurisdição que lhe competia: onde o interesse público o aconselhava e
as condições da época o permitam, os atos jurisdicionais foram concretos, pela nomeação de autoridades e
instalação e manutenção de serviços públicos; onde não se impunha a ação positiva imediata, ou não a
exigem as circunstâncias, a jurisdição se limitou ao poder de dominação ou à possibilidade do exercício de
atos de autoridade. A própria posse, aliás, mesmo no direito romano, segundo o famoso fragmento de
Paulus, não se obtinha apenas tactu, mas também occulis et affectu.
Foi por isso que, se ao sul do rio Doce a jurisdição mineira se exerceu logo por atos concretos de
autoridade e posse efetiva do território, uma vez que ali já se instalara numeroso núcleo populacional, na
região norte os atos concretos e contínuos não foram necessários nem eram de se exigir, porque se tratava
então de vasta área de matas sob o domínio dos silvícolas, sem possibilidade imediata de atuação de
serviços públicos.
Não se pretende negar aqui o valor do uti possidetis na solução de questões de fronteira, pois, esse
critério tem servido à solução de conflitos entre Estados soberanos, na ordem internacional, e com maioria
da razão se há de prestar aos dissídios entre Estados-membros, na ordem interna. Mas a regra é ainda a
que enunciou o Conselheiro Lafaiete na sentença arbitral entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do
Norte: "A posse não pode ser invocada em assuntos de limites de jurisdição do poder público como
elemento gerador de direito" (em Pareceres), P. 319). Se à posse muitas vezes se recorre, é como fato
indicativo de direito preexistente, e ainda assim precisa ser antiga e pacífica, com diurtunidade e aceitação
que signifiquem a consagração, pelas gerações que se sucedem através dos tempos, de um estado de fato
decorrente naturalmente da comodidade e do desejo dos habitantes, bem como do tácito acordo entre o
poder público de um e do outro Estado. O requisito fundamental dessa situação de fato é a longa duração,
por tempus cujos non extat memoria ou, na linguagem da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados
Unidos, por a louz curse of years, porque então the live so established takes effect, not as an alienation of
territory, but is a definition of the true and ancienst honday ("Virgina v. Tenesse, 1893, in Long", Cases on
Constitucional Law, p. 42).
V
Essa doutrina foi a da carta constitucional de 37, que por isso subordinou a posse à jurisdição,
extinguindo as questões de limites e incumbindo o Serviço Geográfico do Exército, não de declarar limites,
mas de proceder a meras diligências de reconhecimentos e fazer as necessárias demarcações.
Assim foi determinado pelo Governo ditatorial, de então, que constituiu uma Comissão de dignos
oficiais para essa tarefa. Não compreenderam eles entretanto, a precisa natureza do encargo. No laudo que
elaborou, com probidade e competência técnica que não se contestam, faltou-lhes o exato conceito de
jurisdição, a que se deviam ater. Concluíram, por isso, que na região contestada à falta de prova de posse e
de atos administrativos concretos, a área mais vasta se constitua de terras de ninguém, e atribuíram-nas ao
Espírito Santo, por haverem adotado uma linha de vertentes infletida para Oeste, em vez da linha reta
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em direção norte, como resultava da sentença de 1934. Veja-se a descrição dessa linha, como vem
reproduzida no artigo 2º do projeto de resolução de debate:
"Partindo da extremidade norte da linha que define os limites ao sul do rio Doce, segue por esse rio,
para leste, até defrontar a serra do Souza, a margem esquerda do mesmo rio; atingida a serra do Souza,
pela sua linha de cumiadas até o seu entroncamento com a serra dos Aimorés; pela serra dos Aimorés para
nordeste, até atingir o divisor, entre os córregos da Floresta e da Barra Alegre e por esse divisor até
alcançar o braço sul do São Mateus, e montante da localidade de Vargem Grande; a seguir, pelo contraforte
da margem esquerda do córrego Itabira até o seu entroncamento na serra do Norte; pela linha de cumiadas
dessa serra até encontrar o ponto onde nasce o contraforte que acompanha a margem esquerda do rio
Peixe Branco; segue por esse contraforte até o braço norte do rio São Mateus; atravessa este rio, segue
pelo contraforte que acompanha a margem direita do Santa Cruz, até encontrar o divisor das águas entre os
rios Mucuri, por um lado, a Itaúnas e São Mateus, por outro lado (serra do Map-Map-Clack), e por este
divisor até as cabeceiras do córrego do Limoeiro ou córrego Guaribas, nome do curso alto do córrego
Barreando; segue por esse córrego até a foz do córrego Palmital, onde já existe um marco da linha divisória
entre os Estados da Bahia e do Espírito Santo".
Comparece-se essa linha divagante à procura de contrafortes e divisores, com a sentença arbitral que
resolvera o litígio: ao norte do rio Doce, pela linha de comiadas da serra do Souza ou dos Aimorés,
preenchidas por linhas retas as soluções de continuidade"; e então se verá que, havendo res judicata a
favor de Minas e vedadas pela carta de 37 as reivindicações territoriais, o laudo do Serviço Geográfico do
Exército, sob o pretexto de cumprir o art. 184, daquela carta, na verdade deu nova sentença, revogou a que
já era coisa julgada, reabriu a questão de limites extintos e por muito além da simples demarcação de que
estava incumbido.
Por esses motivos, o Governo de Minas, então exercido pelo hoje Senador Benedito Valladares,
impugnou logo o laudo militar, mostrando que ele, por excessivo, não podia prevalecer.
VI
O Iaudo dos geógrafos militares não prevaleceu. Não chegou a aprová-lo o Chefe do Governo e, mais
tarde, reconstitucionalizado o país, o Presidente da República, atendendo o parecer do Consultor Geral da
República, Dr. Seabra Fagundes, mandou arquivar o processo.
Sobreveio então a Constituição de 1946, cujas Disposições Transitórias, no art. 6º já transcrito,
procuraram, como as Constituições anteriores, estabelecer preceitos que pudessem encerrar os problemas
interestaduais de limites ainda existentes.
Ao aceno de acordo direto, constante do texto, o Estado de Minas, embora sustentando sempre que
a questão estava juridicamente resolvida, procurou corresponder. Veja-se o que escreveu o Governador na
sua mensagem de 1947 à Assembléia Legislativa:
"Entende o Estado de Minas que a questão foi resolvida pela sentença arbitral de 1914, que
determinou corressem as divisas, ao norte do rio Doce, pela serra dos Aimorés, preenchidas as soluções de
continuidade por linhas retas. O Estado do Espírito Santo, porém, reclama as divisas por linha de vertentes
e já agora pretende estar o seu ponto de vista assegurado pelo laudo da honrada Comissão do Serviço
Geográfico do Exército nomeada de acordo com dispositivos já caducos da carta de 1937, laudo esse que,
por vários defeitos intrínsecos e por falta de formalidades essenciais, não chegou a operar como ato
administrativo eficaz e cuja execução, por isso mesmo, foi há pouco recusada pelo Governo Federal.
Cabe aos dois Estados, hoje constitucionalmente organizados, afrontar o problema
com o ânimo de resolvê-lo, ajudados pela compreensão e serenidade da opinião
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pública interessada. Sem renunciar aos seus pontos de vista de ordem jurídica, cumpre-lhes examinar a
questão com espírito de harmonia, sob as inspirações da unidade nacional e tendo em vista os superiores
interesses das populações.
Ainda na Assembléia Nacional Constituinte, tivemos a honra de propor e ver aprovado o art. 6, do Ato
das Disposições Transitórias, que constitui mais um aceno e uma recomendação aos Estados, ainda
sujeitos a dúvidas de limites, para promoverem, por acordo, a demarcação de suas linhas de fronteira, com
o valioso auxílio, que poderá ser solicitado, dos serviços próprios do Exército Nacional. Resguardada a
situação jurídica de cada um, pela ressalva da competência específica do Supremo Tribunal Federal
relativamente a litígios de tal natureza foram sugeridos critérios práticos para o entendimento direto, tais
corno os acidentes naturais de terreno, as conveniências administrativas e a comodidade das populações
fronteiriças.
Agora, com governos de autêntica origem popular e Assembléias legitimamente representativas,
Minas e Espírito Santo hão de encontrar a solução harmônica de suas dúvidas de fronteiras,
compreendendo que os imperativos da unidade nacional e a identidade de interesses em face de vários
problemas comuns os irmanam e os induzem à mais ampla conciliação em benefício de seu progresso
econômico. Essa expectativa é tanto mais segura quando é certo que os dois Estados, nesse episódio, não
são movidos por sentimentos egoísticos de posse ou domínio, mas por inspirações generosas do serviço da
Pátria; em última análise, o que eles disputam não é a jurisdição particularista sobre uma área territorial, e
sim o privilégio de administrar e fazer prosperar, para o Brasil, determinado trecho do território nacional".
Como se vê, nunca faltou aos dois Estados o desejo de entendimento para a solução do problema de
fronteiras, o qual a despeito da solução jurídica e legal resultante da res judicata de 1914, continuou a existir
de fato pelas dificuldades da demarcação é, muito particularmente, pelo desbravamento e pelo
desenvolvimento da região antes inóspita, que se estendia ao norte do rio Doce. Começou a adensar-se aí
a população. O comércio e a exploração agrícola progrediram. Avolumou-se o eleitorado, contribuindo para
a formação de uma opinião pública sujeita a excitações. E o resultado foi que, a despeito do esforço da
harmonia, refletido no texto transcrito da mensagem de 1947 do Governo mineiro, as inquietações se
agravaram em alguns trechos da zona fronteiriça. Brigava-se por impostos. Entravam em conflitosas
autoridades de um e outro Estado. Havia incursões perturbadoras. Criava-se, assim, uma situação delicada,
que poderia dar origem a maiores conflitos e que inquietava o próprio País.
Foi então que o Governo mineiro, a fim de evitar maiores perturbações e restabelecer a tranqüilidade
na região, propôs, a 31 de maio de 1948, ação demarcatória perante o Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 101, I, e, da Constituição.
A causa está em andamento naquela egrégia Corte e a paz voltou, como se esperava, à região
lindeira.
VII
Agora, quando a região está em paz e os dois Estados encontraram um modus vivendi tranquilizador,
enquanto espera a decisão da nossa mais alta Corte de Justiça, pretende o projeto de Resolução, ora em
exame, que o Senado se envolva no assunto. E não se envolveria para, em noite da paz pública e das
superiores conveniências de mais estreita união nacional, adotar uma fórmula nova e apaziguadora; mas
sim para secundar o Serviço Geográfico do Exército, consagrando um trabalho que, elaborado há vinte
anos, não foi acolhido e não logrou prevalecer.
O projeto de Resolução, assim, é tardio e não pode ser adotado, porque já agora falece ao Senado
Federal a competência que transitoriamente lhe foi atribuída.
É
que
essa
competência
(a
de
deliberar
a
respeito
de
questões
de
limites
interestaduais
não
resolvidas
por
acordo
entre
os
Estados)
fora
atribuída
com ressalva da competência judiciária normal: "sem prejuízo da competência estabe-
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lecida no art. 101, nº I, letra e, da Constituição" – reza, textualmente, o § 2º do art. 6º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Isto significa que a excepcional competência do Senado não exclui
a competência normal do Poder Judiciário, pois o art. 101, letra e, da Constituição é precisamente aquele
que declara competente o Supremo Tribunal para "processar e julgar originariamente as causas e conflitos
entre a União e os Estados ou entre estes".
Acontece que, antes mesmo de vencido o prazo de três anos para o acordo e pelos motivos já
mencionados, o Estado de Minas se viu forçado a invocar, como era de seu direito, a instância judiciária
adequada. Estava assim prevenida essa competência normal, que, pelo próprio texto, não podia ser
prejudicada pela competência excepcional e transitória do Senado. Como se concebe que o Senado exerça
agora uma jurisdição que pertence a outro órgão e que já foi regularmente provocada?
Admitamos que o Senado aprove o projeto e fixe a linha divisória pretendida. Ter-se-á eliminado com
isso a competência do Supremo Tribunal e será este obrigado a julgar-se incompetente, considerando como
intangível, pro visitate, a Resolução senatorial? Ninguém o sustentaria. Não há quem afirme o poder do
Senado de inibir o Supremo Tribunal no exercício de uma atribuição específica, arrebatando-lhe uma
competência institucional.
Dir-se-á que uma competência não exclui a outra. Mas, então, admitamos que o Supremo Tribunal
venha a julgar a causa contra a pretensão do Espírito Santo. É evidente que esse julgamento prevalecerá
sobre a Resolução, e esta terá sido inócua. Mas pode o Senado submeter-se ao papel de baixar
Resoluções precárias, inúteis ou subordinadas a decisões de outro poder?
É evidentemente outro o sentido do art. 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Pretendeu-se que, falhando o acordo direto no prazo de três anos (portanto, até 18 de setembro de 1949) o
Senado tomasse a iniciativa de resolver prontamente a questão. Confiava-lhe alta missão na ordem
federativa, alta e difícil missão, a qual, se exercida a tempo, representaria grande serviço, em defesa que
lhe é própria. Mas, por isso mesmo que se tratava de competência transitória, não se desejava que o
Senado a conservasse pelos tempos em fora, nem que ficassem os Estados impedidos de recorrer à
instância normal e permanente, que é o Supremo Tribunal Federal, se um comentador do texto chega a
considerá-lo inóculo, como se vê em José Duarte ("A Constituição Brasileira de 1946", III, pág. 460);
"Que significa isso? Precisamente, que não se subtraia a pendência ao tempo próprio, o Judiciário,
onde se discutem a posse, a propriedade, os direitos reais na generalidade da alínea e do inciso I casos e
conflitos entre os Estados" – pois sem dúvida se incluem as questões de limites. Só ao Judiciário cabe
dirimi-Ias. O Senado, pois, nada poderá resolver o dispositivo não tem significação jurídica, nem alcance
jurídico, nem base constitucional".
Não nos parece assim sem alcance o dispositivo. Visava ele a ação rápida do Senado para uma
solução política cuja eqüidade se impusesse aos próprios Estados. Não se pretendia, porém, perpetuar,
uma atribuição excepcional e transitória que transformaria a Câmara Alta em instância judiciária a examinar
provas difíceis e fatos complexos, – função que não lhe é própria e para a qual não está aparelhada, por ser
muito outra, embora não menos relevante, a sua missão no regime. Sobretudo, nunca se imaginou que a
atribuição transitória pudesse embaraçar a ação especifica do Supremo Tribunal Federal, e daí a óbvia
ressalva do § 3º – "sem prejuízo da competência estabelecida no art. 01, nº I, letra e da Constituição".
Bem o compreendeu Pontes de Miranda ("Comentários à Constituição Federal", V. Pág. 3663):
"A competência do Senado Federal é para os casos que não tiveram solução amigável, ou que, a 18
de setembro de 1949, não estiverem entregues ao Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória, ou em
ação de condenação com fundamento em violação da posse jurisdicional".
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Supomos que o douto comentador não pretende determinar limitação no tempo para, após a data
indicada, excluir a competência do Supremo Tribunal. Mas não importa aqui esse aspecto do debate,
porque, no caso em exame, a restrição não se aplica: a entrega da causa à Corte Suprema ocorreu a 31 de
maio de 1948, ficando assim, proventa a competência judiciária.
VIII
Ante o exposto, a conclusão é que o projeto é inconstitucional, porque, sob pretexto de utilizar uma
competência transitória e já perempta do Senado, o que em última análise ele faz é subtrair ao Supremo
Tribunal Federal a competência especifica estabelecida no art. 101, nº I, letra e, da Constituição,
competência essa expressamente ressalvada no art. 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e que ficou preventa pela propositura da ação originária, ora em andamento.
Se não fosse inconstitucional, o projeto seria da manifesta inconveniência. Admitindo-se a
permanência da atribuição transitória conferida ao Senado, que então seria concorrente com a do Supremo
Tribunal Federal, então a Resolução em exame, ainda que aprovada, seria precária e inócua, porque sobre
ela prevaleceria a decisão judiciária que se viesse a tomar. E nem teria propósito conformar-se o Senado
em baixar resoluções cuja validade e eficácia não estivessem asseguradas por si mesma, mas ficassem
subordinadas ao pronunciamento de outro poder.
Sala das Comissões, 25 de julho de 1961. – Milton Campos.
Voto em separado do Sr. Senador Jefferson de Aguiar
O eminente Senador Milton Campos diverge do ilustre Relator do Projeto de Resolução, Senador
Silvestre Péricles, suscitando questões que se não afinam com a questão em exame, porque ultrapassadas
ou impertinentes, data venia.
O laudo do Serviço Geográfico e Histórico do Exército foi exarado em 15 de setembro de 1941.
Dos trabalhos da Comissão de Serviço Geográfico do Exército participou o eminente Senador Milton
Campos, representando o Governo de Minas Gerais, na missão de seu patrono devidamente constituído
(Laudo Arbitral, fls. 2).
A Comissão de Engenheiros do Serviço Geográfico e Histórico do Exército foi constituída por
determinação do Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Ministro Eurico Gaspar Dutra, que, pela nota
nº 494, de 18 de setembro de 1940, deu cumprimento ao preceituado no art. 184 da Constituição Federal de
1937.
A designação da Comissão de três oficiais engenheiros foi cumprida pelo Estado-Maior do Exército,
recaindo a escolha nos engenheiros geográficos Major Lincoln Carvalho Caldas, Major Benjamin Arcoverde
Albuquerque e Cavalcanti e Capitão José Fortes Castelo Branco.
A respeito do Laudo Arbitrai elaborado pelo Exército, merecem ser ressaltadas estas expressões
consignadas no voto divergente do ilustre Senador Milton Campos, que acompanhou os trabalhos da
Comissão de Serviço Geográfico:
"...constituiu uma comissão de dignos oficiais para essa tarefa. No laudo que elaboraram, com
probidade e competência técnica, que não se contestam..." (pág. 7 do voto do Senador Milton Campos).
Mas S. Ex.ª procura infirmar os efeitos do laudo, sob a fantasiosa alegação de que os oficiais do
Exército "não compreenderam a natureza do encargo" e "lhes faltou o exato conceito de jurisdição".
O preceito da Constituição Federal de 1937 – elaborada por um mineiro – mereceu encomiásticas
referência do representante de Minas Gerais, neste passo:
"A carta constitucional outorgada em 1937, com as facilidades que a natureza de documento oferecia,
deu um passo adiante no encaminhamento dos limites interestaduais. Mandou que os estados ficassem na
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posse dos territórios em que então exerciam sua jurisdição, vedadas entre eles quaisquer reivindicações
territoriais. Em conseqüência, declarou extintas, ainda que pendentes da sentença no Supremo Tribunal
Federal, as questões de limites dos estados, e incumbiu o Serviço Geográfico do Exército da descrição dos
limites e respectivas demarcações (art. 184, e seus §§). (Voto do Senador Milton Campos, fl. 2 (in fine).
E a fls. 5 do seu voto, concluía o ilustre representante de Minas Gerais:
"Quando, portanto, se outorgou a carta constitucional de 1937, a situação tornou-se clara: estavam
vedadas as reivindicações territoriais e extinta a questão de limites, pela cassação da instância aberta,
através da rescisória, perante o Supremo Tribunal Federal; e cada Estado exerceria a posse segundo sua
jurisdição atual" (O grifo é nosso).
Indiscutivelmente, a palavra do ilustre representante mineiro reafirmou o direito incontestável do
Estado do Espírito Santo, aufragado definitiva e irrecorrivelmente pelo Laudo do Serviço Geográfico do
Exército, elaborado por "dignos oficiais para essa tarefa", "com probidade e competência técnica, que não
se contestam".
Ora, se a Constituição de 1937 vedou as reivindicações territoriais, determinou o arquivamento das
ações relativas às questões de limites, ainda que pendentes de sentença no Supremo Tribunal Federal,
preconizou se desse a cada Estado o exercício da posse segundo sua jurisdição atual e atribuiu ao Serviço
Geográfico do Exército a descrição dos limites e as respectivas demarcações, que argumento especioso
poderá infirmar ou repelir o que constitui soberana decisão da Nação em favor do Estado pequenino, que se
pretende esmagar pela prepotência, pela força e pelo poder político mal utilizado?
O art. 184 da Constituição foi louvado unilateralmente para a conquista de direitos contra o Estado do
Espírito Santo: o arquivamento sumário e irreversível da ação rescisória proposta por Rui Barbosa para
obter a anulação do laudo arbitral de 1914, que decidiu a questão de limites ao sul do rio Doce, quando
Minas incorporou ao seu território região secularmente capixaba – São Manoel do Mutum e Aimorés
(Marechal Hermes), utilizando-se de tropas militares, que ocuparam o seu território, no esmagamento de
todos os brios viris e de todas as sensibilidades humanas e para incorporar ao seu território (aí o Laudo
Arbitral do Serviço Geográfico do Exército é válido...) a porção de terras capixabas que, segundo o critério
de jurisdição do preceito constitucional ficaria na posse do Estado montanhês:
"Conforme essas conclusões, são pertencentes ao Estado do Espírito Santo os territórios situados a
leste das serras do Souza e dos Aimorés, abrangendo as bacias dos rios Mutum, Pancas, São José, São
Mateus e Itaúnas, ressalvando aqueles que foram reconhecidos como de jurisdição de Minas Gerais, a que
deverão ser definitivamente incorporados:" (Laudo Arbitral do Serviço Geográfico e Histórico do Exército,
pág. 49).
O Território espiritossantense incorporado a Minas Gerais, no cumprimento tranqüilo do Laudo,
porque a beneficiava, é de cerca de 1.800 quilômetros quadrados.
O auto de demarcação de 1800, aprovado pela carta régia de 4 de dezembro de 1816, fixou:
"...e que pela parte norte do Rio Doce, servisse de demarcação a serra do Souza que tem a sua testa
elevada defronte deste Quartel e Porto do Souza, e dele vai acompanhando o Rio Doce até confrontar com
o espigão acima referido ou serreta que separa as vertentes dos dois rios Manhuassu e Guandu." (Laudo, fl.
6.)
Ata de deliberação dos representantes dos dois Estados, de 27 de fevereiro de 1905, faz referência
ao rio Mucuri como divisa interestadual:
"Também para que fique evitada qualquer questão futura de limites ao norte
do
Rio
Doce,
resolvem,
em
virtude
da
cláusula
primeira,
propor
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que nessa zona seja a linha divisória a serra dos Aimorés, até o rio Mucuri." (Laudo, fl. 32.)
O Laudo Arbitrai, de 30 de novembro de 1914, reafirmou:
"Ao norte do Rio Doce, pela linha de cumiadas da serra do Souza ou dos Aimorés, preenchidas, por
linhas retas, as soluções de continuidade."
Portanto, ao Serviço Geográfico do Exército foi atribuída a missão – privativa, definitiva e irrecorrível –
de estabelecer onde se encontra a serra dos Aimorés ou do Souza, no terreno, e de indicar os territórios
submetidos à jurisdição atual, dos do Espírito Santo e Minas Gerais, em 10 de novembro de 1937.
A missão foi fácil e diligentemente cumprida pelos "dignos oficiais designados para essa tarefa", "com
probidade e competência técnica, que não se contestam", como confessa o ilustre representante de Minas
Gerais.
A serra do Souza ou dos Aimorés é acidente geográfico portentoso e contínuo, merecendo, por isso,
a seguinte referência dos Oficiais do Serviço Geográfico do Exército:
"A essa cadeia de montanhas que representa o principal ramo orográfico da região bem se ajusta o
nome de Aimorés, consagrado pela tradição geográfica e cartográfica do País, para a grande serra que
sempre se pressupôs aí existir.
Na realidade, constitui ela a única linha de cristas que, completada pela serra do Souza, estabelece
também a única ligação alta e continua do Rio Doce ao Mucuri." (Fl. 453 dos trabalhos da Comissão.)
Posto afirme e reafirme que a linha divisória é pela serra dos Aimorés ou Souza, Minas pretende
desviar a serra existente para chapadões e planícies imensas no território incontestado do Estado do
Espírito Santo, onde se encontram rios caudalosos e morros distanciados de 40 a 60 quilômetros, sem
expressão orográfica (Pedra do Panquinha, Pedra da Fortaleza e Morro do Oratório).
Proclamando que o Laudo Arbitral de 1914 é indiscutível e deve ser observado, altera-se a sua
redação e desloca-se a serra dos Aimorés, em estranha levitação, para as proximidades do litoral espiritosantense, onde ninguém consegue vê-la:
"pela serra do Souza ou Aimorés, com a direção norte-sul, incluindo a Pedra do Panquinha, a
Cachoeira do Laia, a Pedra do Fortaleza, o Alto do Cedro, o Morro do Oratório e terminando na Barra do
Palmital, com o preenchimento das soluções de continuidade por linhas retas." (Linha divisória pretendida
por Minas.)
Mas os peritos afirmam e proclamam iterativamente, com probidade e competência técnicas
indiscutíveis, sobretudo com seriedade, que nunca houve serra no local pretendido por Minas, pelo menos
nos últimos sessenta milhões (60.000.000) de anos! Mas o auto de demarcação é de 1800, o laudo arbitral
é de 1914 e o Laudo do Serviço Geográfico do Exército é de 1941...
Parece-nos que a questão é seródia e a teima é anódina, porque Minas aceitou e cumpriu o art. 184
da Constituição Federal de 1937, cuja indiscutível utilidade ainda se louva no voto divergente posto pro
domo sua, acolhendo entusiasticamente o arquivamento da ação rescisória do Estado do Espírito Santo e a
incorporação ao seu território de parte das terras capixabas que lhe foram atribuídas pelo princípio da
jurisdição.
Nem se propôs ação contra o Laudo do Serviço Geográfico do Exército, com a restituição do território
incorporado a Minas Gerais, pelo princípio jurisdicional, nos termos da Constituição de 1937, art. 184.
Debate-se aqui – e é o que visa o projeto – questão relacionada com preceitos constitucionais, que
vigoram erga omnes, na transitoriedade ou na perenidade das suas vinculações com a realidade nacional.
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Os arts. 184 da Constituição de 1937 e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 6º,
outrossim ao Estado do Espírito Santo o direito pretendido no Projeto de Resolução nº 5, de 1959. Não se
pede mais que o deferido soberanamente, com indiscutível irreversibilidade e inquestionável perenidade, e
segundo a expressão fulgurante de Vieira:
"Não hey de pedir pedindo
Senão protestando e argumentando
que esta he a licença e a liberdade que tem
quem não pede favor, senão justiça."
(Sermões, vol. III, pág. 472).
O Laudo do Serviço Geográfico e Histórico do Exército, de 15 de setembro de 1941, é decisão
irrecorrível, perene e, por isso insusceptível de reexame ou de alteração. Disseram-no juristas do porte de
Pontes de Miranda, Carvalho Santos, Carlos Xavier, José Duarte, Levi Carneiro, Eduardo Espínola, Carlos
Maximiliano e Atílio Vivacqua.
Na invocação das lições de Pontes de Miranda e José Duarte errou – num equívoco justificável pela
intenção louvável do defender os interesses do Estado que representa – o ilustre prolator do voto
divergente, eis que, ao revés do argumentado, são elas favoráveis à pretensão lídima e
inconspurcavelmente procedente do Estado do Espírito Santo:
"A Justiça – in casu, o Supremo Tribunal Federal nenhuma competência tem para a discussão e
decisão em ação condenatória do que constitua direito de alguma entidade a 18 de setembro de 1946, se
consta do Laudo do Serviço Geográfico do Exército proferido antes ou depois de 18 de setembro de 1946.
Ou houve o acordo; ou houve a atribuição amigável ao Serviço Geográfico do Exército; ou o Senado decide.
(Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, vol. IV, pág. 236).
"IV – No que tange aos limites entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais importa considerar
um aspecto juridicamente relevante, que será, de certo, invocado a seu tempo – sibi suo tempore – a fim de
que não vinguem as vegetações do sofisma.
É que, na vigência da Constituição de 1937, em cumprimento do § 2º, do art. 184 procedera o Serviço
Geográfico do Exército às diligências de reconhecimento e descrição daqueles limites sujeitos a dúvidas,
fazendo a necessária demarcação.
Ora, a Constituição de 1937 obrigava erga omnes, era lei e, como tal, estabeleceu no caso o que
poderíamos chamar uma prova pré-constituída, para os posteriores ajustes, visto como determinou, com fim
específico, um serviço técnico, geodésio, que foi ou devera ter sido executado. Logo, os trabalhos desse
serviço especializado só podem ser impugnados de acordo com as regras comuns que, nos processos da
ação finum regundorum, permitem as restrições aos laudos, aos gráficos, às operações de campo, etc. Fora
desse aspecto será o laudo do Serviço Geográfico do Exército um instrumento idôneo, uma prova técnica,
um meio estabelecido especificamente pela Constituição e, como tal, de intransgredível valia.
E tanto mais significado jurídico lhe devemos emprestar, quanto consideramos que, ainda, por força
da Constituição de 1937: a) foram extintas, ainda que pendentes de sentença, todas as questões de limites;
b) os Estados até então, de desde aquele momento, mantinham a posse do atual território; c) não lhes
caberia, direito a pleitear reivindicações. Logo, o meio definidor, declaratório, por excelência, da situação
territorial entre os dois Estados mencionados é, pois, o laudo do Serviço Geográfico do Exército."
O
art.
184
da
Carta
de
1937
dirimiu
definitivamente
a
questão,
considerando extintas as reivindicações territoriais entre os Estados da Federação e atribuindo
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ao Serviço Geográfico do Exército a demarcação territorial. No caso dos limites entre Espírito Santo e Minas
Gerais a Comissão de Oficiais pôs termo a qualquer perlanga em torno da questão, com apoio no texto
constitucional. Minas aprovou a aplicação do texto constitucional, nomeando representantes e louvando
aqueles que integravam a Comissão incumbida de dirimir a velha questão lindeira. No voto divergente deuse realce à probidade e competência dos técnicos que a compunham por determinação do Presidente
Getúlio Vargas, cumprida pelo Ministro Eurico Gaspar Dutra e pelo Estado-Maior do Exército. O Diretório
Regional de Geografia de Minas Gerais promoveu sessão especial para a recepção dos Oficiais do Serviço
Geográfico do Exército, que foram saudados pelos drs. Eduardo Schimidt Monteiro de Castro e Benedito
Quintino dos Santos:
"Estamos, porém, tranqüilos, porque a questão foi entregue ao Serviço Geográfico e Histórico do
Exército o que constitui para nós a segurança de que será bem resolvida, com boa justiça e boa técnica."
(Do discurso do Dr. Monteiro de Castro, saudando o Major Lincoln de Carvalho Caldas, o Capitão Benjamin
Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti e o Capitão José Fortes Castelo Branco).
"Considero encerrados os trabalhos da Comissão Mista de Limite Minas Gerais – Espírito Santo,
desde o momento em que ficou constituída a Comissão do Serviço Geográfico e Histórico do Exército,
composta de técnicos e compatrícios em cuja competência e serenidade o Estado de Minas Gerais confia
tranqüilamente e cuja ação decisiva nos trabalhos demarcatórios finais a seu cargo terá grata repercussão e
conseqüência de alto alcance administrativo."
(Do discurso do Dr. Benedito Quintino dos Santos, representante do Estado de Minas Gerais junto à
Comissão do Serviço Geográfico do Exército, saudando os oficiais que a compunham, in "Minas Gerais", de
3 de novembro de 1940).
O Laudo do Serviço Geográfico e Histórico do Exército, que dirimiu definitivamente a questão de
limites entre Minas e Espírito Santo, foi homologado pelo Presidente Getúlio Vargas pelo Decreto-Lei nº
7.840, de 8 de agosto de 1945.
Realmente, com a Exposição de Motivos nº 216, de 30 de outubro de 1941, o Ministro da Guerra,
General Eurico Gaspar Dutra, encaminhou ao Chefe do Governo o laudo do Serviço Geográfico do Exército,
sendo a Mensagem protocolada na Secretaria da Presidência da República sob o nº 31.482. O Presidente
Getúlio Vargas exarou o seguinte despacho na Mensagem que o Sr. Ministro Eurico Gaspar Dutra lhe
enviara:
"Aprovado. Ao Ministério da Justiça para providenciar. 4-11-41. G. Vargas."
Remetida a Mensagem, ao Sr. Ministro da Justiça, em 6 de novembro de 1940, dali desapareceu –
inclusive o Laudo do Serviço Geográfico do Exército – "misteriosamente", razão por que o Sr. Ministro da
Guerra enviou nova cópia do Laudo àquele Ministério, quando, então, reapareceu o original que fora
desviado sub-repticiamente.
Só em 31 de julho de 1945 foi elaborada a Mensagem do Ministro da Justiça ao Chefe do Governo,
submetendo a S. Ex.ª o Presidente Getúlio Vargas o projeto de decreto-lei, aprovando a linha divisória entre
os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, de acordo com o laudo do Serviço Geográfico do Exército.
O projeto de decreto-lei tomou o nº 7.840, de 8 de agosto de 1945, foi assinado pelo Chefe do
Governo e referendado pelo Ministro da Justiça, recebendo a respectiva cópia a seguinte anotação:
"Cópia autêntica – O original foi registrado e está arquivado na Secretaria da Presidência da
República.
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Em 8. VIII. 1945. O Macieira."
Retornando ao Ministério da Justiça, o decreto-lei foi autenticado e anotado na Divisão do Interior, em
10 de agosto de 1945. Contudo, remetido à Imprensa Nacional, não foi publicado, porque o original foi
surrupiado, posto feita a composição tipográfica, cuja matriz o Espírito Santo possui.
Estranhando a demora da publicação, o Interventor Federal Jones Santos Neves – que tanto esforço
dispendera na solução – telegrafou ao Diretor da Imprensa, que lhe respondeu:
"Interventor Jones Neves – Vitória – NRO 11'293, de 10-9-45 – Acusando recebimento telegrama,
comunico prezado amigo não houve alteração assunto, no que se refere publicação decreto. Cds. sds.
Alberto de Brito Pereira. Diretor Imprensa Nacional."
Mas alguém velava na sombra. As forças ocultas continuavam a agir e o decreto-lei não foi publicado,
eis que a 29 de outubro de 1945, poucos dias depois do fato, era vitorioso o movimento militar de 29 de
outubro de 1945. Informam que certo "homem ilustre" visitara a Imprensa e dali desapareceu com o original
do Decreto-Lei nº 7.840, impedindo a sua publicação. Por isso mesmo, na Coleção de Leis do Brasil, de
1945, vol. 5 (índice a pag. XVI) não consta a ementa do decreto-lei, mas tão-somente a indicação do nº
7.840...
O Presidente Getúlio Vargas, em duas outras oportunidades, a sua concordância expressa e absoluta
com o Laudo do Serviço Geográfico do Exército: a) quando aprovou a divisão territorial do Estado do
Espírito Santo, cujas lindes se baseavam no laudo do Serviço Geográfico do Exército (Decreto-Lei nº
15.177, de 31 de dezembro de 1943); b) ao recusar o modus vivendi elaborado pelo Ministro Carlos Luz, em
1946 (Secretaria da Presidência da República, sob o nº 18.247). O Chefe do Governo não despachou a
Exposição de Motivos do Ministro da Justiça, nem permitiu que fosse numerado ou assinado o decreto-lei,
que visava o esbulho dos direitos incontestáveis do Estado do Espírito Santo.
O Presidente Juscelino Kubitschek sempre se declarou favorável aos direitos espirito-santenses e
não permitiu no seu Governo, em Minas e na República, qualquer ato que prejudicasse o direito inalienável
do Estado do Espírito Santo, proclamando-se sempre patrono dos direitos capixabas e afirmando que
"Minas não tem reinvidicações territoriais contra o Espírito Santo", inclusive na campanha presidencial, no
território capixaba.
Porém, a questão se eterniza e a solução almejada não se configura, posto pretendida por todos!...
Daí a última tentativa, que se consubstanciou no projeto de Resolução nº 5/59, de minha autoria, com
o beneplácito de 43 outros Senhores Senadores, que assinaram o projeto e reafirmaram o seu propósito de
ratificação do laudo do Serviço Geográfico do Exército em requerimento de urgência, em meu poder (48
Senhores Senadores).
Calcado no art. 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e fundamentado no art. 184 da
Carta de 1937, o projeto tem legítima e autêntica procedência jurídico-constitucional.
O art. 6º aludido dispõe:
"Art. 6º – Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar da promulgação deste Ato, promover,
por acordo, a demarcação de suas linhas de fronteira, podendo, para isto fazer alterações e compensações
de áreas, que atendam aos acidentes naturais do terreno às conveniências administrativas e à comodidade
das populações fronteiriças.
§ 1º – Se o solicitarem os Estados interessados, o Governo da União deverá encarregar dos
trabalhos demarcatórios o Serviço Geográfico do Exército.

– 140 –
§ 2º – Se não cumprirem tais Estados o disposto neste artigo, o Senado Federal deliberará a respeito,
sem prejuízo da competência estabelecida no art. 101, nº I, letra e, da Constituição.
O Art 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias tem a sua história, que aqui merece ser
relembrada aos que não pesquisam a elaboração legislativa.
Na Constituinte, Atílio Vivacqua apresentara a emenda nº 3.684, subscrita por 100 representantes. A
emenda do representante capixaba foi considerada prejudicada, porque a Comissão Constitucional aprovou
a emenda Milton Campos, atual texto do art. 6º, ora impugnado no voto divergente. No plenário foi requerido
destaque para a emenda nº 3.864, Melo Viana, representante de Minas Gerais, no exercício da Presidência
da Assembléia Constituinte, recusou o destaque pedido por 100 representantes, do Espírito Santo e doutros
Estados. Posteriormente, atendendo ao apelo de um dos signatários, reconsiderou o despacho do
indeferimento e autorizou a votação da emenda Atílio Vivacqua. Mas não persistiu no seu propósito "liberal
e conciliador, pois que proferiu o terceiro despacho, e, desta vez, definitivamente, negando o destaque" (in
José Duarte, ob. cit., pág. 458 do 3º vol.). Houve protestos, reclamações e impugnações, com repercussão
em toda a Assembléia Constituinte, que estava disposta a aprovar a emenda Atílio Vivacqua, pondo termo
ao litígio Espírito Santo-Minas Gerais, nos termos do Laudo do Serviço Geográfico do Exército.
Esta a história, mas passemos ao texto.
Determina o § 2º do art. 6º que, transcritos os três anos em que o litígio se resolveria por acordo entre
os Estados interessados e não ocorrendo a composição terminativa do pleito, "O Senado delibera a
respeito."
E no § 1º consagra o Serviço Geográfico do Exército como órgão privativamente competente, na
Federação, para os serviços demarcatórios nos extremos lindeiros dos Estados, numa reiteração do que
preconiza o art. 184 da Carta de 1937, já observada e cumprido na disputa territorial entre Minas e Espírito
Santo.
Não há dúvida que o preceito se aplicará sempre, com os seguintes pressupostos: a) decurso de 3
(três) anos, a partir da data da promulgação da Constituição; b) não ter ocorrido acordo entre os Estados.
A Constituição Federal foi promulgada em 18 de setembro de 1946, até esta data não houve acordo,
porque era impossível acordar a respeito de assunto já encerrado com o laudo do Serviço Geográfico do
Exército, com os percalços já expostos.
Então, num silogismo perfeito, concluir-se-á – ..."o Senado delibera a respeito..."
Que é deliberar na língua portuguesa?
Respondem os léxicos:
"Resolver, com procedência de discussão ou exame. Decidir. V.i. Refletir, ponsolução da Câmara,
Deliberamos registrar a reforma; deliberar sobre um assunto. O juri está a deliberar; determinar-se, resolver
consideradamente."
"Caldas Aulete", Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, vol. I, pág. 642.
"Resolver, com procedência de discussão ou exame. Decidir. V.i. Refletir, ponderar consigo próprio
ou juntamente com outrem."
(Cândido de Figueiredo, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, quarta edição, vol. I, pág. 590).
Nada mais claro e insofismável que a atribuição conferida ao Senado para decidir a questão,
soberanamente.
Mas
o
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entende
que
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é
anodina
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porque integra o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e julga não poder o
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Senado assumir função judicante. É o pai que repudia o filho; não lhe permite o batismo; ou o afronta
com um nome feito que carregará por toda a vida, sem o auxilio de Cireneu, ou lhe pospega anemia minás e
mortal, depois de a ter criado espontaneamente.
Mas no Ato há regras não só de direito intartemporal e também do direito substancial. A inclusão do
art. 6º no Ato se justifica, porque se relaciona com o triênio e regula matéria que perecerá com a solução
deferida ao Senado, que a cumprirá soberanamente, eis que na Federação, nele a representação é dos
Estados, enquanto a Câmara representa o povo. Decorridos os três anos a que se reporta o caput do art. 6º,
a questão lindeira se. extinguirá: a) através do Serviço Geográfico do Exército (§ 1º); b) pela deliberação do
Senado (§ 2º). Daí a transitoriedade do preceito, pela extinção de causa e perecimento por sua aplicação,
com a solução das questões de limites. É limitada no tempo pela condição de decisão dá causa que o criou
na Assembléia Constituinte – os dissídios atinentes às linhas divisórias entre os Estados. Enquanto não
houver a decisão das disputas territoriais entre os Estados, a norma tem conteúdo, o preceito tem vitalidade
jurídica, o princípio tem teor de soberania e a sua aplicação tem por fundamento determinação
constitucional – erga omnes, sem impedimentos, condições ou restrições.
A Constituição brasileira seguiu o perfil da Constituição autríaca, acolhendo certos preceitos no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, em separado. Mas nem por isto significará que são
transitórios, inaplicáveis, anódinos ou inócuos, porque – se vingar a tese – as inelegibilidades não existem
mais (art. 11), nem se, configuraria a mudança, da Capital para o Planalto Central, com a instituição do
Estado da Guanabara (art. 4º), para exemplificar, ad absurdum. A verdade é que os preceitos ali incluídos
contêm uma determinação, e só se exaure o seu conteúdo quando cumprido integralmente, id est, quando
cessa a causa que os gerou, in casu – a questão de limites. Ora, é o próprio voto divergente que afirma a
manutenção das divergências a respeito da linha divisória entre Espírito Santo e Minas. Logo, o preceito
vige em toda a sua plenitude, porque se não esvaziou do seu conteúdo disciplinador da solução pretendida
no projeto.
Mas, passemos a considerar a parte do voto divergente em que se avoluma a contradição; na lógica
que se restringe ao sofisma, data venia, posto esposada por ilustre colega, que tanto estimo e admiro.
Está na tese da jurisdição, como é vista pelo lado oposto.
Com efeito, liminarmente há de ser enfaticamente apontado que Minas confessa estar em território
espírito-santense quando reivindica a posse de toda a região contestada, na invocação e na defesa do
princípio jurisdicionaI no deslinde da matéria.
Sem dúvida, se a linha divisória é simplesmente pela linha de cumiadas da Serra dos Aimorés ou
Souza, o princípio da jurisdição não pode vir a colocação, porque aí se confessa e se proclama que eles se
encontram em terras alheias, tanto que precisam do principio para legitimar a posse violenta ou clandestina.
Todavia, a lógica dual adotada aponta a pretensão inteira, ilegítima e injustificada, dos que investem
sobre o território capixaba, transpondo a barreira natural, proclamadamente divisória, e iterativamente
confessada, da Serra dos Aimorés ou Souza (v. auto de demarcação de 1800; ata de deliberações de 1911;
Sentença Arbitral de 1914; e Laudo do Serviço Geográfico do Exército – cópias anexas).
Resulta daí o choque e a contradição clamorosa do voto divergente, na luta íntima de um homem de bem,
como é o prolator do voto divergente, da consciência jurídica com os compromissos terratezes insuperáveis, e
naturalmente escravisadores do homem à sua realidade geofísica. Por isso a subconsciente de S. Ex.ª clama por
justiça em favor do Espírito Santo, neste grito altissonante de quem parece, divergir dos direitos capixabas na
defesa dos interesses de Minas, quando declara que aos Oficiais da Comissão do Serviço Geográfico do
Exército "lhes faltou o exato conceito de jurisdição".
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Ora, porque "o exato conceito de jurisdição" se é defendida pelo opositor ilustre "a linha de cumiadas
da Serra dos Aimorés ou Souza"? Aí está palpável e contundentemente clara toda a trama contra os direitos
do Estado do Espírito Santo, porque a demarcação da linha de cumiadas de uma serra "o exato conceito de
jurisdição", não entra. E quando é invocado – o conceito de jurisdição – é porque se abandonou, por
contrário e afrontosamente negativa, a localização da Serra, cujas cumiadas marcam a divisa entre os dois
Estados, conforme foi adotada pelo Laudo do Serviço Geográfico do Exército.
Então o conceito de jurisdição, ao sabor contrário, tem por alvo legitimar a posse do território
capixaba, não só na parte que o Laudo do Serviço Geográfico do Exército atribuiu a Minas
(aproximadamente 1.800 quilômetros: quadrados, a leste da serra dos Aimorés ou Souza, vale dizer no
território capixaba) como outros que possam ser conquistados.
Então jurisdição para o eminente representante de Minas Gerais é virtual, pode ser passível de
interpretações ou elastéricos, que justificariam qualquer conquista violenta de território entre os Estados ou
entre as Nações.
Se não colidisse, como colide e infringe o conceito normal de jurisdição, a defesa contida no voto
divergente enfrentaria o art. 184 da Constituição Federal de 1937, em que procura-se arrimar
(unilateralmente, porque só contra o Espírito Santo tem valia o preceito constitucional e o Laudo do Serviço
Geográfico do Exército). Realmente, está no texto expresso do art. 184 da Carta de 1937:
"Os Estados continuação na posse dos território em que atualmente exercem jurisdição, vedadas
entre eles quaisquer reivindicações territoriais.
A norma constitucional é explicitamente clara:
"Os Estados continuarão na posse dos territórios em que atualmente exercem a sua jurisdição..."
Posse atual, concomitante jurisdição, em 10 de novembro de 1937, quando foi outorgada a Carta da
época.
Se não fora o princípio de jurisdição inscrito no art. 184, Minas não integraria no seu território os
1.800 quilômetros quadrados deferidos pelo Laudo do Serviço Geográfico do Exército, e os limites dos dois
Estados seriam outros, simplesmente pela linha da cumiada da serra dos Aimorés ou Souza, na forma
prevista no auto de 1800, no Convênio de 1911 e na Sentença Arbitral de 1914:
"Ao Norte do rio Doce, pela linha de cumiada da seara do Souza ou dos Aimorés que se desenvolve
da maneira seguinte: parte da testa elevada da mesma serra, à margem esquerda do rio Doce, em frente ao
porto de Souza; segue pelo divisor das águas entre os rias Mutum, Pancas, Novo, São José e Cricaré ou
Braço sul do rio São Mateus por um lado e o rio Doce, por outro lado, até encontrar a serra que divide as
águas dos braços sul e norte do rio São Matheus; acompanha esta última serra até o ponto onde nasce o
contraforte que acompanha a margem esquerda do rio Peixe Branco; segue por este contraforte até o braço
Norte do rio São Matheus; atravessa este rio e segue pelo contraforte que acompanha a margem direita do
Santa Cruz até encontrar o divisor das águas entre os rios Mucuri, por um lado, e Itaúnas e São Mateus, por
outro lado; segue por esse divisor até Santa Clara, à margem direita do rio Mucuri, nas divisas com o
Estado da Bahia."
"A lição dos mestres repele e fulmina a pretensão adotada no voto divergente, como se passa a
indicar:
"O domínio que ai se indica é o domínio da jurisdição, o domínio da soberania, a saber o domínio
eminente do Estado. Dominie eminente não na acepção feudal e arcaica da palavra, mas no seu sentido
persistente, atual.
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"Bem se vê, portanto, que ao falarmos, já em domínio e jurisdição, já em domínio e soberania, aqui
em soberania territorial, ali em domínio territorial, o domínio aludido não podia ser senão aquele que, no
consendo de juizes estranhos e pátrios, se tem como predicado jurídico da soberania ou jurisdição exercida
pelo Estado sobre o território? (RUY BARBOSA, O Direito do Amazonas ao Acre, vol. 1, págs. 295/297).
Há concordância absoluta de que a jurisdição emana da organização político-constitucional e seu
conceito é corrente, notoriamente conhecido (Rulling Case Law, vol. 7, pág. 1030; Pándectes Belges, vol.
57, pág. 59; Digesto Italiano, vol. 12, pág. 769; Zotico Batista, vol. 1, pág. 96; João Crispiniano, in Direito, vol
8, pág. 96; Aureliano de Gusmão, Processo Civil e Comercial, vol. 1, pág. 126; Carvalho Santos, Cód.
Proc.Civ. Int., vol. 2, pág. 216; Alberto dos Reis, Processo. Ordinário, pág. 159; Laseano, Jurisdicion y
Competência, pág. 119; Pasini. in Enciclopedia Giuridica Italiana, vol. 7, pág. 990; Segni, in Nuovo Digesto
Italiano, vol. 6, pág. 388; Fuzier-Hermann Repertoire General da Droit Français, vol. 12, pág. 582; Braga,
Processo Civil, vol. 1, pág. 386).
A definição de João Monteiro parece perfeita, posto a recomendação romana alerte o jurista e previna
os leigos: omnia definitio periculosa est:
"Jurisdição no sentido amplo é o poder de conhecer dos negócios públicos e resolvê-los; no restrito, é
o poder das autoridades judiciárias no exercício das respectivas funções," (in Processo Civil e Comercial,
vol. 1, pág. 154).
Ou como assinalaria RUY, com a sua sempre eficiente e dominadora lição – o exercício da jurisdição
de quo agitur se manifesta pela múltipla atividade do Estado, buscando-se tal manifestação quando dispõe
sobre foro e justiça, sobre registro de terras, sobre indústrias, sobre qualificações e eleições, sobre atos e
fatos administrativos, sobre plebiscitos (Limites entre Ceará e Rio Grande do Norte, capítulos XIV a XIX).
E o princípio da jurisdição é contra Minas, porque importa em reconhecer que o território é do Espírito
Santo, pelos documentos históricos, pelos convênios, pelo laudo e pela sentença arbitral. Minas deverá
entregar todo o território, sem a integração deferida pelo Laudo de 1941 (SGE), se retorna ao debate com
apoio nos acidentes geográficos somente. Se acolhe o princípio da jurisdição, deve respeitar, acatar e
cumprir o Laudo do Serviço Geográfico do Exército, porque se beneficiou e se locupletou, em razão dele e
por causa dele, com extensa área territorial do Estado do Espirito Santo.
Mas tamborilar dos dois lados, sem opção, aguardando o decurso do tempo para conquistar novos
territórios, do menor Estado da Federação, é que juristas e santos não podem justificar, e a Nação não
pode, tolerar, sob pena de definhar-se pela covardia dos seus homens públicos e pelo comodismo, frusto ou
alienado, das suas autoridades, obsequiosas perante o grande e mesquinho defronte do pequeno.
Aqui baterei a última tecla – a prevenção vislumbrada no voto divergente.
Acha o ilustre representante de Minas Gerais que, proposta ação perante o Supremo Tribunal
Federal, dois anos depois de promulgada a Constituição e, pois, antes do triênio que a Carta prévia, está
presente a competência do Judiciário.
Não me parece que este "leggero" argumento possa prevalecer ante o texto claro do preceito
constitucional, petita venia.
Com efeito, dispõe o art. 6º do Ato que, decorrido o triênio sem o acordo dos Estados, o Senado
delibera a respeito, sem prejuízo de competência estabelecida no art. 101, nº 1 letra 4, da Constituição.
Não há dúvida que o Senado jamais ficaria obstado de deliberar a respeito, porque,
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ria da vontade de um dos interessados, que impediria o funcionamento normal de uma das Casas do
Congresso pelo esgarçamento da norma constitucional, propondo ação judicial contra o outro.
Não se pode admitir que a aplicação da norma viesse depender exclusivamente do consenso das
partes interessadas.
Nem pode haver prevenção entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, colocados em
circulas concêntricos de atribuições diversas – um político, eminentemente soberano, e outro judicante, e
simplesmente restrito às provas, à jurisprudência e à lei, com recursos revisionistas em prol dos vencidos.
A prevenção só se opera entre juizes com a mesma competência (cód. proc. civ. arts. 133, III, e 166,
I) ou segundo a lição de Batista Martins:
"Quando dois ou mais juizes forem igualmente competentes para a mesma causa, ficará preventa a
jurisdição do que dela conhecer em primeiro lugar."
(Comentários ao Código do Processo Civil, vol. II, pág. 168).
Idêntica é a lição de outros mestres (Carvalho Santos, Cód. Proc. Civ. Int., vol. II, pág. 233; Pimenta
Bueno; Dir. Proc., nº 32; Ramalho, Praxe, 63; João Monteiro, ob, cit., § 44).
O Código do processo Civil não se aplica ao Senado Federal, nem o Regimento do Senado se
aplicará aos Juízes. Legibus habemus. A Constituição assegura:
"A cada uma das Câmaras compete dispor, em regimento interno, sobre sua organização, polícia,
criação e provimento de cargos."
O Senado julga o Presidente da República, os Ministros do Estado, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e o Procurador-Geral da República (Constituição, art. 62; Regimento Interno, art. 388). No que
concerne às questões lindeiras, compete à Comissão de Constituição e Justiça opinar sobre a matéria
(Regimento, art. 86, nº 26) o qual faz remissão expressa ao art. 6º do Ato questionado), na conformidade de
projeto de resolução apresentado, por se tratar de matéria privativa do Senado (Reg., art. 207, letra c).
Ante tão ofuscante realidade, não creio que o Senado se furte ao cumprimento de um dever, que é
mais do que patriótica, porque é sagrado, inquestionavelmente fundado no mais puro dos sentimentos – o
amor à terra e à Pátria, na indissolubilidade da União nacional.
Que a Justiça supere o poder; que a verdade aniqüile o sofisma; que a lei suplante a ambição; que a
concórdia se restabeleça entre os dois Estados sob e égide do pronunciamento soberano do Senado
Federal, nos termos do Laudo de 1941 e em conformidade com o Projeto de Resolução nº 5/59, são os
votos que formulo, entregando a sorte do meu pequeno Estado nas mãos dos meus ilustres e caros colegas
e, essencialmente, a consciência dos mais lidimos representantes da Federação.
Sala das Comissões, 27 de julho de 1961. – Jefferson de Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Sobre a mesa, indicação que vai ser lida.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO Nº 2, DE 1962
Senhor Presidente:
Sugerimos seja constituída, sem caráter formal, uma Comissão integrada pelo Presidente do
Senado ou outro membro da Mesa e dos líderes das várias organizações partidárias com
representação nesta Casa a fim de que, através de entendimentos com a Mesa e as lideranças
partidárias da Câmara dos Deputados, acerte providências destinadas à manutenção de um clima
de harmonio e colaboração no exame de proposições legislativas em que o Senado Federal e a
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Câmara dos Deputados funcionem como câmara revisora, assegurando-se, se possível, um tratamento
prioritária as aludidas proposições ainda que com a alteração de preceitos regimentais.
Era esta, Senhor Presidente, a indicação que tinha a fazer e que confio venha concorrer para um
maior fortalecimento do Poder Legislativo.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1962. – Afrânio Lages.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A Mesa fica inteirada da Indicação do Sr. Afrânio Lages e
a encaminha à consideração da Comissão Diretora. (Pausa.)
Vão ser lidos vários requerimentos.
São lidos e apoiados os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 115, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, e 212, alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as carreiras de Engenheiro e de Engenheiro
de Aeronáutica e dá outras providências, cujo prazo, na Comissão de Finanças já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar, Iíder da Maioria em exercício.
REQUERIMENTO Nº 116, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, e 212, alínea z-1, do Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1955, que aprova o Plano de Viação Nacional cujo prazo, na
Comissão Transportes, Comércio e Obras Públicas já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar, Líder da Maioria em exercício.
REQUERIMENTO Nº 117, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, e 212, alínea, z-1, do Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1955, que.aprova o Plano de Viação Nacional cujo prazo, na
Comissão de Transprazo, na Comissão de Constituição e Justiça já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar, Líder da Maioria em exercício.
REQUERIMENTO Nº 118, DE 1962
Nos termos dos arts. 171, nº I, letra a e 212, alínea z-2, do Regimento Interno, requeiro passe à
Comissão que se seguir no despacho inicial da distribuição do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1954, que
cria o Serviço Nacional de Assistência à Velhice e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de
Legislação Social já se acha esgotado.
Sala das Sessões; 10 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar, Líder da Maioria em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
discutidos e votados no final da Ordem do Dia.
Na lista das designações feitas em 16 de março para as Comissões Permanentes publicada em 17 do
mesmo mês – figurou por engano o Sr. Sérgio Marinho como titular e suplente na Comissão de Economia.
A suplência cabe ao Sr. Senador Lopes de Costa.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Coelho.
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O SR. PAULO COELHO: – Senhor Presidente, nobres Senadores, por mais de uma vez expus à
Nação, formulando e apresentando sugestões às autoridades competentes, o estado de calamidade em que
se encontra o porto de Manaus, uma das obras-primas da engenharia e o segundo no gênero em todo o
mundo.
O descalabro reinante naquela dependência dos serviços concedidos ao explorador do porto da
capital amazonense é de tal sorte que imprime, na consciência dos que têm qualquer parcela de
responsabilidade, o dever de não tergiversar um só instante na condenação do procedimento, contra os
interesses do Brasil, do que vem ocorrendo, quer quanto à maneira de utilizar, como quanto ao sistema de
conservação, ou melhor, de falta de conservação daquele bem público, confiado, mediante concessão
renovada a uma empresa que se tem preocupado apenas em auferir vantagens sem a indispensável
correspondência e deveres.
Recentemente o Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, consolo das suas elevadas
responsabilidades e movido pelos seus acendrados sentimentos patrióticos, houve por bem designar uma
comissão para um exame seguro e exato das condições de funcionamento e conservação, isto é, do estado
geral daquele porto. E essa Comissão de que faziam parte um representante do Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, um representante das empresas de Navegação Autárquica e outro do próprio
Superintendente do Concessionária do Porto, comprovou o completo abandono, que vem durando cerca de
doze anos, dos cais flutuantes, que ameaçam submergir parcialmente se imediatas providências não forem
tomadas na salvaguarda.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO COELHO: – V. Ex.ª muito me honra.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Folgo em ouvir V. Ex.ª versar assunto de tal magnitude para a nossa
terra. Essa é a quarta Comissão que vai a Manaus colher dados sobre a situação em que se encontra o seu
Porto. Quero crer e peço a Deus que, desta vez, esses dados sejam colhidos e efetivas providências sejam
tomadas. Estamos cansados de ver engavetados os relatórios das várias Comissões que para ali foram
nomeadas, enquanto que o porto de Manaus tende a desaparecer por falta de assistência.
O SR. PAULO COELHO: – As palavras de V. Ex.ª vêm em apoio às minhas considerações, porque
esta Comissão apresentou relatório em dezembro do ano passado e até, o momento, nenhuma providência
foi tomada.
"O relatório, segundo estou informado, é dramático, ilustrado com fotografias de boias e vigas
corroídas pela ferrugem, na iminência de afundarem umas e de se partirem outras."
Senhor Presidente, o porto de Manaus, é a grande porta por onde entram os gêneros necessários ao
povo e por onde saem os produtos arrancados às florestas pelo labor heróico de meus conterrâneos. E
permitir pelo silêncio ou qualquer outra forma de conivência, no crime que a empresa concessionária vem
praticando contra o meu Estado, reiteradas vezes por mim denunciado, equivale a uma decretação de
falência dos valores morais e dos sentimentos patrióticos que devem nortear a conduta do homem público.
O perecimento daquela obra de arte implicaria o estrangulamento da própria economia estadual, com
reflexos gravíssimos sobre a nacional, além de lançar ao desemprego milhares de trabalhadores que tiram o
sustento das suas famílias em decorrência da movimentação do porto de Manaus.
Senhor Presidente e nobres Senadores, a incúria, a falta de zelo, o completo abandono e o
total desinteresse pelos serviços sobejamente demonstrado pelo Concessionário do porto de
Manaus, decorrem, na realidade, de uma causa única: é que o contrato de concessão daquele
serviço público, já renovado, terminará dentro de oito anos e dai por que a empresa nenhum
gasto, nenhum investimento tem feito ou pretende fazer para conservar o roadway e demais
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dependências do porto que deveria entregar à União em perfeito estado de conservação e funcionamento.
Urge, portanto, Senhor presidente, que o Senhor Chefe do Governo Federal determine através do Senhor
Ministro da Viação e Obras Públicas as providências que se fizerem necessárias para comprovar
judicialmente a ocorrência da condição resolutiva do contrato, a fim de que a União se invista na pleniposse
daquele patrimônio sem que, por um golpe de audácia de advogados administrativos, se veja depois
obrigada a pagar uma indenização avultada, injusta e até imoral... Mas, isso Senhor Presidente, tem de ser
feito com a máxima urgência, como objetivo de se evitar que a ação do Governo se faça sentir quando já
não mais houver remédio.
Desta tribuna faço o seu apelo aos honrados homens que neste instante detêm a comando da
administração em meu País ao mesmo tempo que deixo a toda à Nação, em particular ao povo de meu
Estado, o meu brado de alerta, de revolta e de condenação contra o crime que acabo de denunciar.
Durante o discurso do Sr. Paulo Coelho, e Sr. Moura Andrade deixa, a Presidência, assumindo-a o
Sr. Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRANIO LAGES: – Senhor Presidente, Senhores Senadores, a nossa Carta constitucional
ao tratar da formação das leis dispõe que o projeto adotado numa das câmaras será revisto pela outra, que,
aprovando-o, o enviará à sanção ou à promulgação, revisão que deverá ser discutida e votada num só
turno. Por outro lado, se o projeto de uma câmara for emendado na outra, volverá à primeira para que se
pronuncie acerca da modificação, aprovando-a ou não, enviando, nos termos da votação final, o projeto à
sanção.
Consagrados tais princípios, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados funcionam como câmaras
revisoras e, dentro do sistema bicameral por nós adotado, deverão agir em harmonia para o aprimoramento
do trabalho legislativo.
O rápido desenvolvimento do País, como é natural, está a reclamar a discussão e votação de um
número cada vez maior de projetos de lei e proposições legislativas de outra natureza. Tal circunstância
vem determinando o acúmulo de projetos nas duas Casas do Congresso Nacional e a discussão e votação
de leis da maior interesse público sob o regime de urgência especial, impedindo, muitas, vezes, a
colaboração necessária e inestimável dos parlamentares. As leis de caráter financeiro e as que beneficiam
os servidores públicos ou determinadas classes, sempre de iniciativa da Câmara dos Deputados, ainda bem
os projetos não são recebidos pela Secretaria do Senado, determinam forte pressão dos interessados;
exigindo-se sua aprovação sem qualquer modificação sob a alegação de que, emendados; teriam de voltar
à Câmara de origem onde demorariam bastante até que fossem novamente discutidos e votados.
A situação apresenta-se ainda mais grave pela freqüente ausência de quorum, fruto em parte da
transferência da Capital para Brasília, transferência esta incompleta, obrigando o parlamentar, deputado ou
senador, a deslocar-se semanalmente para oEstado da Guanabara a cata de informações e da solucão de
problemas dos Estadas que representam e que, somente, poderão ser obtidas ou resolvidos pelos órgãos
que, ali permanecem, pois em Brasília somente se encontram poucos funcionários com a incumbência de
dar assistência aos Ministros nos dias que aqui aparecem.
Tal estado de coisas vem gerando um clima de flagrante desarmonia e desajuste entre membros das
duas Casas do Congresso. Ainda há pouco, o nobre Deputado Floriceno Paixão ominava a tribuna da
Câmara a que pertence pregando a extinção do Senado Federal, enquanto outros em declarações incisivas,
se queixavam de que esta Casa vem procrastinando a revisão dos projetos encaminhados pela Câmara dos
Deputados e afirmavam a necessidade de fixação de um prazo curto para que a mesma se fizesse.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
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O SR. AFRANIO LAGES: – Com muito prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com referência ao pronunciamento do Deputado Florisceno Paixão,
tive ensejo de, ouvido pela reportagem da Meridional, manifestar-me da mesma forma. Vejo com satisfação
que o Líder, em exercício, do meu Partido demonstra a existência de perfeita identidade de pensamento
entre nós. A entrevista com a Meridional foi, de certo modo, longa e nela eu defendia, por motivos políticos,
doutrinários, e até filosóficos a existência da chamada Câmara Alta, o Senado Federal. Entre outras
considerações, dizia eu – e peço licença para recordar – a entrevista dada à Meridional:
– "O processo do Senado, aliás, é muito mais simplificado do que o da Câmara dos Deputados.
Como órgão revisor está claro que a demora será tanto maior e mais necessária na dependência de como
vierem da Câmara os projetos. Normalmente tem acontecido que é Câmara leva bastante tempo na
discussão e votação da matéria relevante, para depois encaminhá-la ao Senado Federal, para que este a
aprove a "toque de caixa", sem oportunidade de emendas, sempre com o propósito de que suba logo à
sanção."
É assim concluía – se V, Ex.ª me permite – a entrevista:
– Parece que quanto à elaboração legislativa deveria, isto sim, era haver maior entrosamento, uma
coordenação eficiente, entre as duas Casas. E no Congresso Nacional serem adotadas medidas para que o
andamento dos projetos seja feito através de uma seleção de importância e assim, tramitação urgente para
as proposições de grande interesse público, como atualmente as chamadas reformas de base.
É, pois, com muito prazer que vejo; não apenas V. Ex.ª pronunciar-se dentro desse ponto de vista
como de maneira já prática, e até no exercício eficiente, da Liderança, apresentar Indicação tão oportuna.
O SR. AFRANIO LAGES: – Agradeço o aparte do nobre Senador Venâncio Igrejas, que vem
testemunhar justamente o que exponho, no momento, ao justificar a Indicação que encaminharei à Mesa do
Senado.
Continuando, Sr. Presidente, o nosso colega Senador Jefferson de Aguiar teve o ensejo de mostrar a
injustiça das acusações e reparos feitos pelos senhores deputados, esclarecendo que, como câmara
revisora, a Câmara dos Deputados se apresenta em posição mais desfavorável que o Senado.
As palavras proferidas pelo Senador Jefferson de Aguiar encontram, em verdade, apoio nos fatos.
Existem, de acordo com pesquisa por nós feita, em tramitação no Senado cerca de 40 projetos de lei
encaminhados à revisão pela Câmara dos Deputados: Na outra Casa do Congresso, ou seja, à Câmara
dos Deputados, o número de projetos remetidos à revisão pelo Senado, é bem maior e atingirá
quantidade apreciável se se acrescentar os projetos emendados no Senado e que estão a aguardar o
pronunciamento da Câmara dos Deputados acerca das modificações feitas. Eis um retrato da situação
atual: – Projetos do Senado remetidos à revisão da Câmara e que estão a depender de discussão
e votação:

Ano

Números de projetos

1948
1949
1950
1951
1952
1953

6
4
7
8
4
6

Ano

Números de projetos

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

13
12
14
6
8
11
10
24
Total

133

Projetos da Câmara dos Deputados emendados no Senado e aguardando na Câmara de origem o
pronunciamento acerca das modificações:

Ano

Números de projetos

1948
1950
1951
1952
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1961

4
1
4
3
2
3
19
7
17
11
18
Total

89

Existem, assim, na Câmara dos Deputados 222 projetos de lei aguardando revisão.
No Senado, iniciada a presente sessão legislativa, contando com o inestimável auxílio do Dr. Isaac
Brown, dedicado e competente Secretário da Presidência, procuramos conhecer o estado em que se acham
as proposições objeto de deliberação, e através de trabalho silencioso e construtivo com a colaboração do
Senador Jefferson de Aguiar, dos presidentes das várias comissões permanentes e de seus secretários e,
finalmente, dos Senhores Senadores, estamos promovendo-os meios que se fazem necessários para a
atualização das tarefas legislativas desta Casa e que possibilitará, com o desafogo de sua pauta de
trabalhos uma apreciação mais cuidadosa dos projetos que encerrem matéria de excepcional relevância.
O esforço que se fizer nesta Casa por mais meritório entretanto, só alcançará resultado se for possível
obter a colaboração da Câmara dos Deputados e dos membros que a integram. É hora de união de todos
os Senadores e Deputados, dotados de espírito público, para que, dentro de um ambiente de cordialidade,
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assegurem às tarefas legislativas um maior rendimento, máxime agora quando a Nação está a reclamar a
implantação de reformas de base e o sistema de governo é o parlamentar. A desarmonia ou o desajuste
entre as duas Casas do Congresso e seus membros importará, decerto, no desprestígio do Congresso
Nacional e poderá conduzir o País a uma modificação do sistema de governo e o que é mais grave à
derrocada das instituições democráticas.
Sem outro propósito a não ser o da preservação do Poder Legislativo, tomamos a iniciativa de
formular a indicação que se segue, submetendo-a à apreciação de Vossa Excelência, Senhor Presidente:
INDICAÇÃO
Sugerimos seja constituída, sem caráter formal, uma Comissão integrada pelo Presidente do Senado
ou outro membro da Mesa e dos líderes das várias organizações partidárias com representação nesta Casa
a fim de que, através de entendimentos com a Mesa e as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados,
acerte providências destinadas à manutenção de um clima de harmonia e colaboração no exame de
proposições legislativas em que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados funcionem como câmara
revisora, assegurando-se, se possível, um tratamento prioritário às aludidas proposições, ainda que com a
alteração de preceitos regimentais.
Era esta, Senhor Presidente, a indicação que tinha a fazer e que confio venha concorrer para um
maior fortalecimento do Poder Legislativo. (Muito bem! Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Afrânio Lages, o Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, assumindo-a o
Sr. Mourão Vieira e, posteriormente, o Sr. Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – A Presidência conhece da sugestão de V. Ex.ª, e a
encaminha à Comissão Diretora para os devidos fins.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou recebendo de Manaus, do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas daquela cidade, apelo que desejo transmitir ao Sr.
Ministro do Trabalho.
Em verdade, Sr. Presidente, os gráficos de Manaus solicitam a minha interferência junto a grupo de
trabalho instituído em Portaria ministerial. Julgo, porém, que o rumo certo será dirigir o apelo, desta tribuna,
ao Sr. Ministro do Trabalho.
Eis os termos do apelo assinado pelo Sr. Aviz Valente, Presidente do referido Sindicato:
Manaus, 5 de abril de 1962
mo
Ex. Sr. Professor Antovila Mourão Vieira
DD. Senador da República pelo Estado do Amazonas
Senado Federal – Brasília – DF
Por determinação da Assembléia Geral desta entidade, realizada a 4 do corrente, os trabalhadores
gráficos de Manaus, através desta presidência, vêm à presença de V. Ex.ª solicitar a vossa manifestação
junto ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Ministerial nº 52/62, instalada no 3º andar do Palácio do
Trabalho, Rio – GB, no sentido que apóie integralmente a Aposentadoria Especial para os trabalhadores
gráficos, dentro do critério estabelecido nos Processos MTPS 218.574/60 e MTPS 146.430/61.
Esperam os gráficos de Manaus, que V. Ex.ª não lhes negará o apoio ora solicitado, pois
lutam pela concretização de uma de suas mais justas reivindicações, qual seja, o enquadramento
de sua categoria entre as profissões sujeitas aos riscos periculosidade, insalubridade ou
penosidade.
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Certo da colaboração de V. Ex.ª, reitero-vos a consideração dos gráficos de Manaus e
particularmente a desta presidência.
Respeitosamente, Aviz Valente, Presidente.
Sr. Presidente, para justificar as reivindicações de meus conterrâneos, que no Amazonas se dedicam
a trabalhos gráficos, ninguém melhor que o Senador, pois o político, geralmente em articulação e
permanente contato, em virtude de sua mesma profissão, de seu trabalho, sabe até que ponto pode ir a
periculosidade, a insalubridade e a penosidade da profissão de gráfico.
Apelo, portanto, para o Sr. Ministro do Trabalho para que, em face da Portaria que instituiu esse
Grupo de Trabalho, determine as providências que julgar por sua vez necessárias. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar.
(Pausa.)
S. Ex.ª está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, dois motivos me trazem, hoje, à tribuna do Senado.
O primeiro, Sr. Presidente, é dar conta a esta Casa da missão de que fui incumbido, na companhia do
nobre Senador Venâncio Igrejas, e que consistiu em fazermos, em nome do Senado, uma visita ao nosso
colega e ilustre representante do Estado da Guanabara, Senador Caiado de Castro, que se encontra
enfermo num dos hospitais do Rio de Janeiro.
Transmito ao Senado, para prazer de todos nós, que S. Ex.ª se encontra em franca recuperação da
saúde é, por certo, mui brevemente o teremos de volta aos trabalhos desta Casa, que não podem,
evidentemente, prescindir da sua dedicada e apreciada colaboração.
Entretanto, Sr. Presidente, S. Ex.ª, o Sr. Senador Caiado de Castro me pede comunique ao Senado –
e o faço para que se consigne em Ata a fim de que produza os devidos efeitos – que S. Ex.ª não poderá
mais atender à urgência que se lhe pede nos trabalhos das importantes Comissões de que é membro nesta
Casa e, assim, solicita substituto nas seguintes Comissões: a Mista, que atualmente estuda o projeto de
Código Brasileiro de Telecomunicação, e a de Emenda à Constituição da qual S. Ex.ª é o Presidente.
O segundo motivo que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, relaciona-se com a política do Estado
do Pará.
Sabe o Senado que não costumo ocupar-me de temas políticos regionais nesta tribuna, que tenho
sempre usado com a generosidade da audiência dos Srs. Senadores para debater problemas nacionais e
todo e qualquer problema econômico ou social que diga respeito particularmente ao meu Estado. Mas, Sr.
Presidente, o Senado é a Casa da Federação. E há situações estaduais que não podemos deixar de
apreciar da tribuna, como Senador, porque se elas se referem estritamente ao aspecto regional, não deixam
por isso, de encerrar, no seu bojo, uma ou outra lição de realidade político-eleitoral para o julgamento da
Nação e dos próprios parlamentares.
O meu Estado está atravessando, Sr. Presidente, a maior crise político-administrativa de toda a sua
história. Tivemos a representá-lo, não há muito tempo no Senado da República, duas grandes figuras de
paraenses, ilustres e devotados à sua representação e que ainda permanecem na memória de
todos: os saudosos Senadores Alvaro Adolpho e Lameira Bittencourt. Deve-se a Alvaro Adolpho
principalmente, todo o estudo de concatenação, de organização e de trabalho legislativo que
resultaram na Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Bastava essa
obra para assinalar-lhe a trajetória no Senado, e a Lameira Bittencourt, por igual, se deve uma
atuação infatigável e constante pela solução dos problemas amazônicos de um modo geral e por todos

– 152 –
os reclamos das instituições situadas no Pará que apelaram para soluções legislativas, quer através de leis,
quer através da consignação de verbas orçamentárias a atender-lhes as dificuldades. E como se esses dois
homens não bastassem para que num preito de saudade, em razão do seu desaparecimento prematuro
lamentássemos estar o Pará a sentir-lhes a falta irreparável, há que assinalar o desaparecimento de
Magalhães Barata, homem trazido ao relevo da política nacional, no bojo da Revolução de 1930 e que, ao
lado de tantas outras figuras dessa Segunda República que foram desaparecendo, integrara o chamado
"Tenentismo", onde há que destacar brasileiros do mais alto quilate, inteligentes e patriotas, que dedicaram
a sua vida ao bem público e ao estudo das soluções para os gravíssimos problemas nacionais.
Magalhães Barata realizou no Pará, meu Estado natal, obras sérias a ponto de se constituir um pólo
político de atração ou de retração mas, inegavelmente, a mônada central no equilíbrio das paixões ou dos
juízes que a conjuntura histórica podia oferecer ao observador distante, naquela Unidade da Federação.
Ao me referir aos três líderes políticos do meu Estado, Sr. Presidente, não faço menção à sua cor
partidária, isto é, ao partidarismo político dessas três figuras que a história administrativa do País e do
Parlamento brasileiro registra. Na realidade eu os destaco para lamentar que sua ausência determine tristes
fatos que estão ocorrendo no meu Estado. Era verdade, eles jamais agiram em função exclusivamente
partidária, quando se tratava do interesse público paraense, mas assinalo o episódio do desaparecimento
da liderança política no meu Estado para advertir a Nação de que a crise não se manifesta apenas no Pará,
mas existe também por aí, Brasil afora. Os líderes estão desaparecendo e a consciência democrática
encontra-se aturdida, sem que tenhamos rumo certo ou mesmo vislumbremos perspectiva auspiciosa de
bom rumo para levar este País avante na sua luta contra o subdesenvolvimento, não só material mas
também – e o assinalamos com tristeza – intelectual, moral e social.
A legislação eleitoral, Sr. Presidente, que merece ser urgentemente modificada, ainda não o foi
porque, nesta Casa, está em final de tramitação o projeto de autoria do Deputado Fernando Ferrari – o
chamado Projeto da Cédula Única – que até agora não teve solução. Mas estou certo de que, nesta
segunda fase de trabalhos legislativos, após a Semana Santa, o Senado tomará o caso à pauta das suas
considerações e, de nossa parte, como representante que somos do Movimento Trabalhista Renovador,
cujo Presidente é o autor do projeto, nos comprometemos a requerer para a matéria a urgência merecida.
A reforma da legislação eleitoral é a tábua de salvação que ainda podemos esperar, neste oceano
sombrio de fraudes com que o eleitoralismo brasileiro se sagra campeão à face do mundo civilizado.
Acredito, sinceramente, que a solução parcial desta mentalidade moral anômala ainda venha a ser a
instituição da cédula única para os pleitos proporcionais. Entretanto, corrigida esta parte, não se corrigirão
assim tão depressa, na mentalidade brasileira, aqueles vícios que a minam e corroem e que chegam a
desanimar os homens de espírito público, que amam realmente a sua terra, a prosseguir até na luta política,
pois os processos de intriga, de injúria, de falseamento da verdade com relação aos programas de partidos
ou a homens de partido, esses persistirão por muito tempo ainda no País. E os fraudatários de todas as
situações, mesmo aprovado o Projeto da Cédula Única, encontrarão muito depressa meios de, ainda assim,
fraudar a consciência eleitoral nos pleitos para escolha de representantes do povo.
Uma das principais anomalias na política eleitoral brasileira é, sem dúvida, a das associações
partidárias, das chamadas coligações, que têm por fim desfigurar a fisionomia sobretudo dos pequenos
partidos, procurando, através de conluios escusos e inconfessáveis, apresentar ao registro dos Tribunais
Regionais chapas políticas que, certas vezes, podem significar tudo, menos a escolha de nomes capazes
de representar, realmente, o Município, o Estado ou o País.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
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O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra recebo o aparte de V. Ex.ª.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A respeito da cédula única penso que há vantagens e desvantagens.
V. Ex.ª mesmo deve saber que um homem rústico, um eleitor semi-alfabetizado, um camponês, terá muita
dificuldade em descobrir o candidato de sua preferência numa cédula com mais de cem ou cento e
cinqüenta nomes. De sorte que esse processo, se por um lado é bom, por outro é mau.
O SR. PAULO FENDER: – Recolho a opinião de V. Ex.ª como a expressão de uma grande
experiência política, porque V. Ex.ª é realmente um dos maiores políticos deste País...
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. PAULO FENDER: – ...mas político naquele são sentido a que Rui se referia, quando da
política distinguia politicagem e politicalha.
Poderia oferecer a V. Ex.ª a contradita de que a possibilidade de a eleição se fazer por etapas,
através de pleitos sucessivos em dois, três ou quatro domingos subseqüentes, contornaria essa dificuldade
tão justamente apontada por V. Ex.ª.
Outras contraditas poderiam surgir ainda, como também da parte de V. Ex.ª outra argumentação
contra a cédula única poderia ser considerada ainda válida, mas a matéria – peço a V. Ex.ª que me permita
ponderar-lhe – será objeto de discussão especifica, brevemente nesta Casa e não consulta, estritamente, o
tema do meu discurso de hoje.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Pois não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Achava preferível que se dividisse o País em distritos eleitorais e que
em cada distrito só se apresentassem dois ou mesmo um candidato de cada Partido. Seria o modo de
melhorar a situação e facilitar ao nosso eleitor, em geral pouco alfabetizado, a escolha do nome da sua
preferência.
O SR. PAULO FENDER: – É, realmente. A sugestão de V. Ex.ª realmente condiz com o projeto que
tramita nesta Casa, de autoria do nobre Senador Milton Campos, como V. Ex.ª sabe. Transfiro, mais uma
vez, a preciosa colaboração de V. Ex.ª às discussões que talvez venha a manter, nesta tribuna, quando da
tramitação do projeto especifico.
Mas, Sr. Presidente, há, então, uma anomia, isto é, verdadeira indefinição neste País com relação ás
categorias eleitorais no conceito das filosofias partidárias. E uma indefinição que se processa no selo do
eleitoralismo brasileiro, quando vemos partidos que se batem por princípios rígidos na sua doutrina, quando
se compulsam os seus estatutos ou os seus programas, se associarem a outros de programática
inteiramente oposta, tudo em nome do conluio, do conchavo, do contubérnio indispensável à vitória a
qualquer preço. Não há renúncia, não há resignação, não. há aquela tranqüilidade de consciência que leva
os homens pobres à luta para ganhar ou para perder, mas para que na luta fique registrada a mensagem, o
recado honesto, digno de cada homem.
No meu Estado, os partidos estão-se misturando. Não se sabe quais são os eleitores do PSP, da
UDN, do PTB, ou do PSD. Já há essa indefinição, essa anomia para sacrificar a puridade das
representações partidárias no próximo pleito.
Falo à vontade porque estou desfraldando, na minha terra, uma nova bandeira política – a do
Movimento Trabalhista Renovador – que está aliciando os trabalhistas principistas, já constituídos ali numa
falange bastante forte, para justificar que desta tribuna venha fazer a crítica que faço dos que não têm o
devido respeito à própria legenda partidária e às próprias idéias por que se bateram, e pelas quais já não se
batem, mas deveriam continuar a bater-se.
Sr. Presidente, quero ler, a propósito, para que conste dos nossos Anais,
três telegramas que acabam de ser enviados pelo eminente jurista paraense Dr. Abe-
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nathar Neto, que se desliga do Partido Social Democrático, ali, em termos que vêm justificar as palavras que
acabei de pronunciar sobre a política paraense.
Diz o primeiro telegrama:
"General Moura Carvalho – Prefeitura Belém – Pará.
Pezarosamente protesto na qualidade de seu velho amigo e discreto mas atento correligionário contra
a inclusão do nome de Américo Silva na chapa do glorioso Partido Magalhães Barata. Lembro a V. Ex.ª que
o saudoso governador nem sequer admitiu, em 1958, o nome do torpe cidadão na lista tríplice petebista
submetida à sua consideração para a escolha do suplente à senatoria. Ao tempo o Pará respeitava a si
mesmo na indicação de nomes à altura de representá-lo no Congresso Nacional. (as.) Abenathar Neto."
O segundo telegrama, ao Governador Aurélio do Carmo, está assim redigido:
"Governador Aurélio do Carmo – Belém – Pará.
A inclusão de Américo Silva na chapa do Partido Social Democrático desobriga-me do dever de
lealdade partidária que ciosamente guardei até o presente. Neste momento, devolvo a honrosa suplência da
deputação federal deplorando que o glorioso Partido seja arrastado numa suprema ignomínia e aviltamento
de consciência política de nossa terra e falanges baratistas legítimas saberão repulsar nas urnas do próximo
pleito o sórdido conúbio pela candidatura de Américo Silva, fraudatário de tradições, cultura, inteligência e
dignidade política, pelo povo paraense. (as.) Abenathar Neto."
Diz o terceiro telegrama:
"Deputado Dionísio Bentes – Partido Social Democrático – Belém – Pará.
Neste momento devolvo ao glorioso partido Magalhães Barata a lealdade irreversível que lhe devia
como soldado humilde e constante quero adverti-lo de que a consciência democrata de nossa terra assiste
enojada à inclusão do fraudatário Américo Silva na chapa de deputados federais, comprometendo, por
igual, a imensa responsabilidade de V. Ex.ª e de quantos deveriam ter elementar respeito à memória de
Magalhães Barata. (as.) Abenathar Neto."
Sr. Presidente, os telegramas estão vazados em linguagem candente, que menos depõe contra a
delicadeza intelectual do seu autor, Dr. Abenatar Neto do que representam a revolta intima de que esse
grande paraense se acha possuído, ao ver o contubérnio existente no meu Estado, entre o Partido
Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrático, a fim de que integrem a legenda do partido chamado
ali de Magalhães Barata, o PSD, nome reconhecidamente indigno de representar um Estado, indigno de
representar o Estado em qualquer pleito, reconhecidamente um fraudatário, como diz Abenathar Neto, das
tradições de inteligência e cultura do povo paraense – e quando não o fosse – fraudatário das tradições
morais da nossa terra. Publicamente comprometido com o peculato na chefia de uma das mais importantes
Secretarias de Estado do Governo do Pará, a da Agricultura, ali procedeu fraudulentamente, vendendo
terras das margens da Belém–Brasília, com escrituras graciosas que têm a justificá-las, apenas, a
prioridade do requerimento, mas que, em verdade, são concedidas através de barganhas financeiras. Com
esta denúncia que faço com a responsabilidade do meu mandato, – não sou homem de atacar,
pessoalmente, nominalmente, a quem quer que seja – cito, apenas, para justificar a ausência de probidade
do candidato que ora se escolhe para representar o PTB na chapa do PSD do Pará, o fato de o Tribunal de
Contas do Estado haver recusado aprovação a todas as contas daquela Secretaria.
É, por conseguinte, Sr. Presidente, a revelação que faço de um fato concreto. Se
o nome deste cidadão foi por mim pronunciado, é porque ele representa um
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estado de coisas, uma situação moral que deve ser combatida, em qualquer lugar deste País, para que se
disponha a despertar a consciência cívica do povo brasileiro por uma melhor ordem na nossa vida pública,
na nossa vida política e social.
Está registrado o lamentável episódio. E aqui fica, através da mais alta Câmara Legislativa da Nação,
o protesto de um senador contra uma situação sem precedentes na história da unidade federativa que
representa. Que tiremos deste episódio uma lição só, a de que o Legislativo deve estar a postos, com todas
as medidas ao seu alcance, para que possa consubstanciar em lei a cessação definitiva deste descalabro.
Tenho dito. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira): – Esgotada a hora do expediente passa-se à:
ORDEM DO DIA
Por falta de quorum, fica adiada a votação de toda a matéria constante da Ordem do Dia, cuja
discussão foi encerrada na sessão anterior.
O Sr. 1 º-Secretário leu, no início da sessão, requerimentos que vão ser postos em discussão.
É, sem debate, encerrada a discussão e, por falta de número, adiada a votação dos Requerimentos
os
n 115, 116, 117, 118 lidos na hora do expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira): – Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tema palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente desejo transmitir ao
Senado Federal, o telegrama que me foi remetido pelo Sr. Governador Carlos Lacerda e que se refere
também a todo o Senado:
Senador Venâncio Igrejas
Senado Federal – Brasília – DF
Em meu nome e no do Governo do nosso Estado, nossos cumprimentos e agradecimentos pela sua
excelente intervenção de ontem. Também venho agradecer-lhe, bem como aos demais Senadores da
Bancada carioca e das demais bancadas, e à Mesa do Senado, a pronta providência que deu, pela
Resolução nº 7, na forma da Constituição, autorizando-o Governo do Estado a assumir perante o Banco
Interamericano de Desenvolvimento as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate
de um empréstimo até o limite de 35 milhões de dólares para os serviços de água e esgoto do Estado.
Peço transmitir à Casa o agradecimento do Estado da Guanabara.
Foi, realmente, uma excelente demonstração de interesse por esse problema da mais alta
importância para a população do Rio, dando pronto andamento à ratificação que toma possível essa ração
pela qual ficou demonstrado o crédito do nosso Estado no exterior.
Atenciosas saudações. – Carlos Lacerda.
Haverá, Sr. Presidente, Senhores Senadores, a solenidade de assinatura, no Palácio Guanabara, no
dia 5 de maio. O Governo do Estado, por meu intermédio, convida os nobres Srs. Senadores para o ato,
pois, em verdade, se a assinatura é importante para o Estado da Guanabara, o povo carioca muito deve a
esta Casa, dada a presteza com que, em tempo recorde, pronunciou o necessário consentimento. Por isso,
naquela oportunidade, deseja o Governo estadual homenagear o Senado Federal, na pessoa dos nobres
Srs. Senadores ali presentes.
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, enquanto nos esforçamos na Guanabara
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ministração federal, que pretendia nortear os destinos da antiga Capital da República, verificamos cada vez
mais criar-se um clima que não nos dá as necessárias condições para fazê-lo. Enquanto procuramos
solucionar o problema de água e esgoto na antiga Cidade do Rio de Janeiro – já que nos dificultam dar a
adequada solução ao de telefones – surge fato, que não é propriamente inédito porque era da tradição da
ditadura através do DIP, ou seja, a propaganda paga pelo Governo Federal, em toda a imprensa carioca.
A esse propósito, na edição de hoje, o prestigioso órgão da imprensa carioca, o Correio da Manhã em
"Tópicos e Noticias" faz a pergunta que está no espírito de toda a população do Rio de Janeiro: "Quem
pagou?"
Diz o Correio da Manhã:
"Vários jornais que não tomaram posição no caso da encampação, pelo Governo Federal, ou não
intervenção pelo Governo Federal na Companhia Telefônica, estamparam em várias páginas, uma matéria
remunerada contendo o discurso do Sr. Tancredo Neves sobre a questão. Trata-se de publicação de preço
elevadíssimo. Quem pagou? o Governo Federal? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou a
própria Telefônica?
A indagação fica a merecer a resposta adequada.
Vemos a todo momento, autoridades federais, e recentemente o próprio ilustre Premier,
comparecerem à Câmara dos Deputados para dissertar a respeito, de um déficit que se torna alarmante, e a
propugnar por economias, e surpreendidos verificamos o fato, a vezo do DIP, da época da ditadura, de toda
a imprensa carioca, na própria Guanabara, publica o discurso do Presidente do Conselho de Ministros. Na
mesma ocasião era publicado um novo Decreto de S. Ex.ª, para o qual chamo a atenção do Senado, a fim
de que não passe despercebido pela sua gravidade, pois mais uma vez o Presidente do Conselho de
Ministros invade a seara do Poder Legislativo.
Dir-se-ia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a matéria foi publicada a título de esclarecimento da
opinião pública a respeito da magna questão. Aí haveria, então, um esclarecimento unilateral pois a matéria
foi divulgada em termos de verdadeira publicidade. Aqui caberia lembrar que não apenas o Senador que
está na tribuna mas vários Srs. Senadores e alguns Deputados também se pronunciaram sobre a mesma.
Fica então a opinião pública conhecendo a íntegra do longo discurso do Sr. Tancredo Neves,
Presidente do Conselho de Ministros, e não fica conhecendo o que parlamentares disseram com referência
ao assunto e era resposta ao pronunciamento do Premier.
Quando o Congresso Nacional funcionava na cidade do Rio de Janeiro, as condições da Metrópole
supriam as deficiências de divulgação dos trabalhos legislativos. Agora, em Brasília, tal não ocorre.
Enquanto a palavra dos parlamentares apenas é expressa em pequenos tópicos, no esforço inaudito que
faz a imprensa do País, especialmente a do Rio de Janeiro e a de São Paulo, o Premier manda publicar, na
íntegra, seu pronunciamento de várias páginas de jornal. Acredito que só possa ser às expensas do Erário,
ou seja, com o dinheiro dos contribuintes, sempre os prejudicados, como no caso da Companhia Telefônica
Brasileira, em que, como já é impossível a operação que se planejava no Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, se cogita de fazer um aumento de tarifas, para o absurdo de pagar a
indenização, ao dólar corrente, das ações de titulares estrangeiros da Companhia faltosa. Alega-se que
esse capital reverterá em beneficio do povo, porque terá de ser necessariamente aplicado aqui.
E então aparece um mal maior – peço vênia para chamar a atenção dos nobres Senadores
e dos responsáveis, pelos destinos do País para isso e, em especial, para os que se intitulam
nacionalistas – pois a colocação, desse capital vai trazer um grave, um gravíssimo e insuperável
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finalidade a propaganda do eminente Sr. Tancredo Neves, tanto assim que causa espécie ver essa
publicidade ter sido feita de maneira profusa nos jornais do Rio de Janeiro, da Guanabara, que parece já
não é Estado, que nunca foi Estado, que continua a ser a terra de todos e por isso mesmo a terra de
ninguém, onde o Primeiro-Ministro, depois de fazer referências ofensivas a um Governador do Estado,
manda publicá-las no próprio Estado em que este cidadão dirige o Governo.
O Sr. Tancredo Neves dizia em seu discurso que o Governador Carlos Lacerda queria com a sua
atitude
"desviar a atenção do povo da Guanabara e de toda a Nação para aqueles extremos de
decomposição moral a que atingira seu Governo e que são do conhecimento de todo o País."
Dizia mais adiante:
"O que quer, em verdade, é atender a outros objetivos que me dispenso de analisar desta tribuna."
E acrescentava, ainda:
"O que nos preocupou foi impedir que um instrumento de segurança nacional se transformasse num
instrumento dos objetivos do Governador Carlos Lacerda; não vou expor à Casa, valendo-se das atitudes
do seu passado, o quanto ele inspiraria de cuidados no tocante à segurança nacional, pois que ele tem a
coragem, que poucos têm, de ir para o seu jornal, de ir para o rádio, de ir para a televisão pedir governos de
exceção, governos ditatoriais, e declara, com todas as letras de fôrma, que nós ainda não temos condições
para praticar a democracia, e que devemos, por isso mesmo, ser uma democracia tutelada pelas Forças
Armadas."
Esses os tópicos que vão ser publicados na imprensa do próprio Estado contra o Governador que o
dirige.
Tinha razão o nobre Senador Milton Campos quando, em magnífico discurso neste Plenário,
mostrava como falta serenidade ao Governo Federal, especialmente ao Sr. Presidente do Conselho de
Ministros.
Dir-se-ia que é difícil tratar com o Governador Carlos Lacerda pelo brilho que sempre dá às
expressões de seu pensamento. Na realidade, aqui está o que o Primeiro-Ministro disse em pronunciamento
perante a Câmara dos Deputados e que, depois de mandar publicar, apresenta o reverso da moeda,
mostrando que o Governador Carlos Lacerda é que não apresenta o maior entendimento que deve existir
numa Federação, entre os Governos Estadual e Federal. Quando S. Ex.ª tinha a obrigação da serenidade,
quando S. Ex.ª o Premier é que deveria realmente procurar, dando o exemplo, criar as necessárias
condições para esse entendimento, a fim de que funcione a Federação e não depois de tudo isso dizer o
que acabo de ler em discurso publicado na cidade do Rio de Janeiro.
Mas, Sr. Presidente, enquanto o Governo Federal não apresentar o que desejamos para o progresso
da Guanabara – e ele cria um clima de dificuldades para o governo estadual – temos boas notícias se dizer
que vamos assinar o empréstimo de trinta e cinco milhões de dólares do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, onde o crédito do Estado não ficou abalado pela intervenção na Companhia Telefônica
Brasileira, como se dizia, como também, por outro lado, esse Governo federal deixou em Pedro Ernesto
algum esforço pela rede hospitalar na cidade do Rio de Janeiro, e não nos dá a assistência que nos devia.
No entanto, nosso crédito no estrangeiro continua firme, alto, prestigiado, e da Alemanha virá o necessário e
urgente para o reequipamento da rede hospitalar do Estado da Guanabara.
A resposta que podemos dar é que em menos de dois anos de governo não há
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o legado de cerca de trezentas mil crianças sem escola. É esse o governo em decomposição, deu não
apenas à cidade do Rio de Janeiro mas ao próprio País titucional que é do dever do Estado dar educação.
O governo que dizem em decomposição deu não apenas à cidade do Rio de Janeiro mas ao próprio País
um título, que é um recorde, a respeito da vacinação Sabin, pois no Estado não existe mais poliomielite.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Pois não, com muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se o Governador Carlos Lacerda nada mais fizesse em toda sua
administração, seria suficiente o que fez em relação a instrução, tornando alfabetizadas trezentas mil
crianças. A vacinação infantil é obrigação banal de toda saúde pública, entretanto deve ser incluída no rode
benemerência desse grande administrador que é Carlos Lacerda.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Agradeço o aparte do nobre Senador Fernandes Távora, do Ceará, e
desejaria dizer que quando falo no Rio de Janeiro não apenas me refiro aos residentes na ex-Capital da
República, porque a cada momento chegam ali levas de concidadãos que vêm de outros Estados e ali
recebem educação. E também hospitais atendem a quase todos os outros Estados da Federação,
especialmente àqueles municípios fluminenses circunvizinhos.
É sem número os que procuram, vindos do Nordeste, as escolas e os hospitais da Guanabara.
No caso da poliomielite podemos verificar que os dados que passo a apresentar constituem um índice
de alta civilização para o nosso País e motivo de orgulho para a cidade perante as mais adiantadas do
mundo: em abril de 1961 havia vinte nove casos de poliomielite em residentes no Rio de Janeiro e dez em
não residentes. Portanto, num total de trinta e nove de janeiro a abril de 1961 havia um total de cento e
doze atacados pelo terrível mal e no total o número chegava a quase quinhentos brasileiros ou, mais
precisamente, a quatrocentos e oitenta e sete. Foi feita a vacinação Sabin, a primeira dose com o concurso
de Ministério da Educação e Cultura, em outubro do ano passado e a segunda apenas pelo Estado em
janeiro do corrente ano. O que se verifica? Agora em abril de 1962 até o dia 9 não houve na cidade do Rio
de Janeiro nenhum caso de paralisia em residentes e em não residentes, dois casos. De janeiro a abril,
apenas vinte e um, convindo ressaltar que, dos vinte e um, doze foram em janeiro, e, portanto, antes da
aplicação da segunda dose da vacina Sabin e, ainda assim esse número abrange os não residentes na
cidade do Rio de Janeiro, ou seja, sete.
Deste modo, de janeiro a abril de 1961, de 112 casos passamos a apenas 21, em 1962, sendo que,
desses 21, 14 são não residentes. Podemos, portanto, declarar que na cidade do Rio de Janeiro não há
mais poliomielite.
O que podemos dizer aos zelosos da segurança nacional é que o governo em decomposição da
Guanabara irá, dentro em pouco, talvez daqui a alguns dias, ou algumas horas, fazer, em grande massa, a
vacina contra a varíola pois, por uma espécie de descuido, essa praga começa a aparecer à semelhança do
que ocorreu alguns surtos em Londres e também no Paquistão, neste de maneira devastadora. Já podemos
nos prevenir quanto a essa moléstia e, em breve, também estaremos preparados contra a difteria e a
hidrofobia. Quanto a esta última, a não que apareçam elementos estranhos na Guanabara, que desertem,
de certo modo, a ira dos cariocas estará extinta, até o fim do ano.
Esta uma resposta que dá ao Premier o Governo em decomposição do Estado da Guanabara.
Entendemos que segurança pública se baseia, acima de tudo, na qualidade do homem; somos um
Governo votado e devotado aos assuntos de educação e saúde.
Entretanto, lembramos àqueles que tanto defendem a segurança nacional, inclusive
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cerca de um milhão de favelados, em estado de subnutrição e subdesenvolvimento. Onde está a segurança
nacional se o Governo Federal não soluciona os problemas dos favelados do Rio de Janeiro? A favela, na
ex-capital da República, representa uma das maiores cidades deste País. Poucas as cidades do Brasil com
um milhão de habitantes. O Rio de Janeiro, ao lado de suas belezas naturais, tem favelas com um milhão
de habitantes, não cariocas, procedentes de outros Estados da Federação.
Onde está o Governo Federal, tão empenhado na segurança nacional e no entanto não cuida deste
grave problema, já existente à época do Distrito Federal, quando a União tinha a responsabilidade de
orientar os seus destinos?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Seria muito desejar-se que todos os governantes deste País
pudessem responder desta forma às acusações que lhes são feitas. Sei que o Rio de Janeiro ainda tem
muito a desejar de seus administradores que receberam realmente, uma herança tremenda.
Incontestavelmente, porém, o Governador Carlos Lacerda está procurando fazer aquilo que um homem de
bem pode e deve fazer pela sua terra.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª. Realmente, recebemos a cidade do
Rio de Janeiro com todos os serviços públicos em crise. Foi esta a herança que nos legaram aqueles que
tanto se preocupam com a Segurança Nacional.
Mas, o que importa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é da confiança que tem a população carioca no
atual Governo Estadual. Já não argumentarei com o sem-número de voluntários que acorrem para fazer
essas vacinações em massa, mas, sim, direi com a realidade dos números: nunca, na cidade do Rio de
Janeiro, a arrecadação subiu tão alto e sabemos que o povo paga mais e mais impostos na proporção da
confiança num governo. Esta é a resposta de um governo em decomposição!
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta resposta não vem com o sentido de polêmica. Entendemos que
é preciso, urgente e necessário, haver um entrosamento, se não entendimento, entre o Governo Federal e
os Governos Estaduais. Já disse, e repito, mais de uma vez, desta tribuna: o Governador Carlos Lacerda é
transitório, não a cidade do Rio de Janeiro, que vai fazer quatrocentos anos, que tantos serviços tem
prestado ao País.
É preciso pensar-se que, à beira da Guanabara, existe uma população de quase quatro milhões de
brasileiras, mais até de outros Estados do que cariocas e que, nestes termos, é necessário que o Governo
Federal, os responsáveis pelo Gabinete, todos os responsáveis, as autoridades, todos aqueles que
participam da esfera federal, pensem na responsabilidade que têm pela população de cerca de quatro
milhões de habitantes e concorram para que o Governo da Guanabara como tal e não como um Partido que
esteja no poder, possa solucionar os graves problemas que atormentam a ex-Capital da República.
O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muito prazer.
O SR. PADRE CALAZANS: – É irracional ter que aceitar que o Governo Central, o Governo Federal
combata, diretamente o Chefe de um Estado porque não é da sua grei ou do seu grupo. Isto seria castigar
indigna e injustamente o.povo que usou o seu direito de voto, o seu direito de escolha. Tal procedimento tira
a esse homem a autoridade para falar em democracia.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. Ex.ª tem toda a razão.
O SR. PADRE CALAZANS: – Esse, sem dúvida, é o modo mais direto de combater
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princípios ditatoriais é uma terrível incongruência que, afeta não apenas os sentimentos humanos, mas
afeta a própria razão humana.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª. Infelizmente, no começo do
meu discurso V. Ex.ª não estava presente e, portanto, não me honrava com sua atenção. Referi-me,
exatamente, a aspecto que me parece novo: a publicação em massa nos jornais do Rio de Janeiro, do
discurso pronunciado pelo Primeiro-Ministro na Câmara dos Deputados. Tudo isto indica tratar-se de
matéria paga, portanto, de divulgação custeada pelo dinheiro dos contribuintes. Nesse discurso, publicado
nos principais jornais cariocas, há expressões violentas e rudes contra o próprio Governador do Estado.
O SR. PADRE CALAZANS: – Vê V. Ex.ª – permita-me ainda esta interrupção – a situação em que
nos encontramos: os estudantes das cidades situadas no Vale do Paraíba querem impedir o trânsito na
estrada Rio-São Paulo porque estão aumentando as vítimas dos acidentes e o número de mortos naquela
via. Ainda ontem houve mais um grande acidente, em conseqüência do qual está quase à morte, num
hospital de São Paulo, uma pobre freira que vinha num carro cheio de crianças que serve uma das casas de
beneficência naquela cidade. Enquanto se gasta tanto dinheiro nessa propaganda, que já vem de longe,
algumas obras fundamentais não têm dinheiro para serem completadas.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – V. Ex.ª tem toda a razão. O dinheiro aplicado nessa propaganda
poderia ser mais útil se empregado na solução de algum dos graves problemas do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui o sincero apelo para que recordem todos, existir agora o
Estado da Guanabara, uma Unidade da Federação que deve ser tratada como os demais Estados.
Que seja respeitada a autonomia do Estado da Guanabara, criado pela Constituição de 1946 e que já
deixou há muito de ser a Capital da República, o antigo Distrito Federal.
O Rio de Janeiro continuará acolhedor, ali sob a proteção do Cristo Redentor no alto do Corcovado,
continuará sempre a receber brasileiros de todos os rincões da Pátria, mas o que não é possível é que se
continue a ignorar que há hoje onde era o Distrito Federal um Estado membro da Federação com toda a
autonomia e para que a todo o momento nós tenhamos verdadeira intervenção na vida do Estado, ora
através da imprensa, do rádio, ora através da televisão.
Agora há este fato curioso, todos os jornais publicaram em páginas e páginas as ofensas que o Sr.
Primeiro-Ministro faz em Brasília, na Câmara dos Deputados contra o Governador daquele Estado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Guanabara quer trabalhar em paz para realizar o progresso que
não lhe foi dado suficientemente ao tempo do Distrito Federal, por motivos que aqui já temos examinado.
O que queremos é fazer com que a população carioca seja atendida naqueles serviços públicos
fundamentais. Não desejamos, porém, nem queremos, polêmicas, discussões, a pretexto de que o Sr.
Governador da Guanabara seja de temperamento vivaz, o que desejamos é que o Governo Federal, os
adversários de S. Ex.ª, os adversários de nosso Partido, se lembrem – já que não querem colaborar
conosco na solução de aflitivos problemas do povo carioca – que então colaborem, cooperem com esse
próprio povo, pois esse é que está construindo a grandeza cada vez mais crescente da Cidade do Rio de
Janeiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Venâncio Igrejas, o Sr. Guido Mondim deixa a Presidência, reassumindo-a
o Sr. Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira): – Não há mais orador inscrito.
O SR. SAULO RAMOS: – Peço a palavra, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira): – Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos.
O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, a Bancada catarinense acaba de receber veemente e
dramático apelo dos aposentados e inativos da Rede Viação Paraná-Santa Catarina, que não recebem a
gratificação adicional, o salário-família e os proventos desde julho de 1961.
Representantes do Paraná e de Santa Catarina, não só no Senado como na Câmara Federal, têm
verberado essa situação. Já agora, porém, apelo diretamente para os Srs. Primeiro-Ministro e ao Ministro da
Fazenda, para que providências sejam adotadas a fim de, imediatamente, ser efetuado esse pagamento.
Atendo, deste modo, ao apelo dirigido ao Senado da República, em benefício dos inativos da Rede
Viação Paraná-Santa Catarina. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira): – Não havendo mais quem peça a palavra, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de origem) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável; da Comissão de
Legislação Social (nº 58, de 1962), favoráveis; da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
os
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob n 1 a 3 – CSPC;
da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Discussão suplementar (Regimento, art. 275-A) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 93, de 1957 (nº 399-D, de 1955, na Casa de origem), que regula o exercício do Magistério da
Marinha, tendo:
PARECER nº 68, de 1962, da Comissão de Redação, oferecendo a redação do vencido.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno para o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
4
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, pata o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
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5
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 103, de 1962, em que o Senhor Senador Eugênio
Barros solicita autorização, nos termos do art. 49, da Constituição e do art. 40 do Regimento, para participar
da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º aniversário da Revolução Boliviana.
6
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 104, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização Internacional do
Café, firmado pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
7
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº 1, do Regimento Interno, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de
crédito.
8
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49.
9
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que modifica os arts. 378, 379, 381, 842, XVII do
Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.
10
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio
Lages, solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952, que modifica o art. 880, do Código de
Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo
Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do
processo respectivo.
11
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio
Lages, solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera disposições do Decreto-Lei nº
1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado a Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
12
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio
Lages, solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do art. 842, do
Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da
extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, sendo feita; se necessária, a restauração do processo respectivo.
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13
Eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição
nº 1, de 1962, que altera a redação do art. 186, da Constituição (obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e proibição de nomeações interinas).
14
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr. Senador Mem de Sá,
solicita transcrição nos Anais da nota conjunta dos Presidentes das Repúblicas do Brasil e dos Estados
Unidos da América.
15
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de Aeronáutica, e dá outras providências.
16
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 116, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1955, que aprova o
Plano de Viação Nacional.
17
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 117, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1952, que estabelece
indenização para os casos de aprisionamento injusto.
18
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 118, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita passe à Comissão que se seguiu no despacho inicial de distribuição o Projeto de Lei do
Senado nº 8, de 1954, que cria o Serviço Nacional de Assistência à Velhice e dá outras providências.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão, às 16 horas e 20 minutos.)

22ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 12 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, RUI PALMEIRA, GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs Senadores:
Paulo Coelho – Paulo Fender – Victorino Freire – Joaquim Parente – Fernandes Távora – Menezes
Pimentel – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Dix-Huit Rosado – Ruy Carneiro – Jarbas Maranhão –
Barros Carvalho – Rui Palmeira – Afrânio Lages – Silvestre Péricles – Ovídio Teixeira – Aloysio de Carvalho
– Del Caro – Jefferson de Aguiar – Gilberto Marinho –Venâncio Igrejas – Moura Andrade – Padre Calazans
– Pedro Ludovico – José Feliciano – Nelson Maculan – Saulo Ramos – Mem de Sá – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – A lista de presença acusa o comparecimento de 29 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior que, posta em discussão, e, sem
debate, aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
Nº 464, da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafos do seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 4, DE 1962
(Nº 65-B, de 1961, na Câmara)
Concede anistia a eleitores faltosos e exige multa àqueles que tenham deixado de se alistar no prazo
legal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos eleitores que deixaram de votar nas eleições realizadas no País, nos
os
últimos dez anos, não se lhes aplicando as sanções previstas nas Leis n 1.164, de 24 de julho de 1950, e
2.550, de 25 de julho de 1955.
Art. 2º Ficam isentos da multa e das sanções previstas nos arts. 38 e 39 da Lei nº 2.550, de 25 de
julho de 1955, aqueles que tenham deixado de se alistar no prazo legal.
Art. 3º Os processos em curso serão arquivados mediante despacho da autoridade competente, de
ofício, com isenção de selos, custas ou emolumentos.
Art. 4º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
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MENSAGEM
Nº 91 (nº de origem 47), de 2 de abril, do Sr. Presidente da República – Agradece a comunicação
referente à eleição da nova Mesa do Senado.
Ofício do Governador em exercício do Estado da Guanabara, nos seguintes termos:
OFICIO PG Nº 330
Senhor Presidente:
Em 28 de março de 1962.
Agradeço a comunicação feita por Vossa Excelência através do Aviso nº 178, de 22 de março
corrente.
Em nome do Estado da Guanabara e de sua população, venho agradecer a Vossa Excelência e aos
ilustres Membros dessa Casa, o pronto andamento que deram ao pedido de autorização para o Estado
contrair empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O assentimento e a presteza do Senado mais uma vez mostra o elevado espírito público de seus
membros, e reforça ainda mais os laços de tradicional amizade que os une à Guanabara.
Queria receber e transmitir aos Senhores Senadores, Senhor Presidente, os agradecimentos
profundos do povo e do Governo do Estado da Guanabara.
Atenciosas saudações: – Lopo Coelho, Governador.
PARECER Nº 73, DE 1962
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara
nº 2, de 1962, que complementa a organização do sistema parlamentar do Governo e estabelece outras
disposições.
I) PARECER SOBRE AS EMENDAS
EMENDA Nº 6
O art.2º do projeto estabelece igual prazo de trinta dias para a eleição de Presidente da República, no
caso de preenchimento normal da Presidência e no de vaga em meio do qüinqüênio. A emenda diminui o
prazo para quinze dias na segunda hipótese, conciliando-se a sua justificação – com o que a respeito
manifestamos em nosso parecer inicial.
Nada a opor.
EMENDA Nº 7
Manda acrescentar ao art. 4º um parágrafo, depois do de número 6º, dispondo que se nenhum
candidato alcançar em dois escrutínios a maioria absoluta dos sufrágios para a Presidência da República
seja mareada nova sessão para o dia seguinte, a fim de que prossiga a eleição. A justificativa da emenda
adota a advertência feita em nosso parecer anterior sobre o inconveniente de, não prevista a providência,
prorrogar-se de maneira continua e estafante o processo da eleição, com evidente sacrifício da ponderação
e da serenidade que devem presidir a uma escolha dessa relevância.
os
EMENDAS N 8 e 9

Modificam, ambas, o art. 7º do parágrafo, no sentido de ao exercício da Presidência da República, no
caso de impedimento ou vaga, ser primeiramente convocado o Presidente do Senado, seguindo-se-lhe, em
idênticas circunstâncias, o Presidente da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal
O art. 7º do projeto repete o § 1º do art. 79 da Constituição Federal vigente, ande a ordem de
sucessividade na Presidência da República começa pelo Presidente da Câmara dos Deputados. Acentuamos,
no parecer inicial, o contraste entre a prática da primeira República, quando essa prioridade cabia, pela Cons-
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tituição de 1891, ao Presidente do Senado Federal, e a prática atual, quando, pela Constituição vigente, ao
Presidente da Câmara se transferiu a primazia, certo por ser essa Casa do Parlamento a representativa do
povo. E concluímos, então, que dispondo a Constituição pela forma indicada e silenciando, a respeito, o ato
adicional, não seria licito a uma lei complementar alterar, a qualquer pretexto, a norma constitucional.
Confirmamos, ainda aqui, esse pensamento, por não considerarmos, data venia do ilustre autor da
emenda, que seja inerente ao sistema parlamentar de governo a substituição, em primeira linha, do
Presidente da Republica pelo Presidente do Senado. Uma coisa é o critério dessa essencialidade e outra o
reconhecimento da conveniência da modificação proposta. Aliás, sob qualquer dos aspectos, argumentos
haverá, de valor. Se o Presidente da Câmara dirige uma Casa legislativa que representa o povo, parece
mais lógica uma ordem de sucessividade que lhe assegure a primazia. Mas, em compensação, se ao
Senado não se concede, no sistema, os poderes políticos que possui a Câmara, ou, mais explicitamente, se
o Senado é insusceptível de ser dissolvido pelo Executivo, dir-se-á de conveniência política a substituição
do Presidente da República pelo Presidente do Senado, afastada, assim, a hipótese de a substituição dever
ocorrer quando dissolvida a Câmara. Mas é claro que nesse caso viria automaticamente à Presidência o
Presidente do Senado. Sobre um ou outro aspecto particular, pesa, contudo, a evidência da impossibilidade
de revogar-se, nesta lei complementar, o que a Constituição a respeito preceitua. Pelo que opinamos
contrariamente às emendas.
os
EMENDAS N 10 e 11

Alteram, ambas, o prazo dentro do qual deverá o Senador, conforme prescrito no parágrafo único do
art. 8º do Ato Adicional, indicar o Presidente do Conselho, na hipótese de sucessivas recusas, pela Câmara
dos Deputados, dos nomes apresentados pelo Presidente da República. O Ato Adicional não marcou ao
Senado limite de tempo para o exercício dessa importante prerrogativa. Fê-lo o presente projeto, fixando
três dias, que aos autores das Emendas nos 10 e 11 parece curto demais, opinando um, pelo prazo de sete
dias e outro, pelo de dez dias. Optamos pelo termo de sete dias, nem tão breve como o assentado no
projeto, nem tão dilatado com o de dez dias, em se considerando, quanto ao último, a necessidade de não
se prolongar demasiadamente o grave estado de crise política criado pelas reiteradas recusas da Câmara.
Dai, opinarmos pela aprovação da Emenda nº 10 e pela rejeição da de nº 11.
EMENDAS Nos 12 e 13
Apresentadas ao art. 18 do projeto, buscam assegurar aos parlamentares que venham a ocupar a
função de Subsecretário de Estado os seus subsídios de parlamentar, sob pena de a investidura
transformar-se em sacrifício, que não será justo exigir-se.
É que pelo projeto, os subsecretários terão vencimentos correspondentes a dois terços dos
vencimentos dos Ministros de Estado. A Emenda nº 12 excetua da regra o subsecretário que for membro do
Congresso Nacional, caso em que poderá optar pelo subsídio, compreendendo a parte fixa e a parte
variável. A Emenda nº 13 pretende a mesma exceção, mas em vez da opção pelo recebimento dos
subsídios, determina, expressamente, que a estes correspondam os vencimentos do subsecretário que seja
parlamentar.
Preferimos a segunda fórmula, pois que a norma deve ser, na hipótese, imperativa; mas tomamos à
Emenda nº 12 as expressões "membros do Congresso Nacional", e a referência à parte variável e à parte
fixa dos subsídios para que se torne mais explícito o mandamento.
Assim, somos pela rejeição da Emenda nº 12 e pela aprovação da Emenda nº 13, com uma
subemenda, para os efeitos referidos.
EMENDA Nº 14
Importante
modificação
pretende
a
emenda
introduzir
no
projeto,
proibir
a
iniciativa
individual
na
interpelação
parlamentar
ao
Conselho

com
o
de
Mi-
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nistros. O projeto estabelece no art. 20 que são meios específicos de controle parlamentar da ação do
Gabinete o pedido de informações e a questão oral, mas duas Casas do Congresso Nacional e na Câmara
dos Deputados, a interpelação. Dispõe, a seguir, o § 1º do artigo que "o pedido de informações, a questão
oral e a interpelação são de iniciativa individual".
Aceitamos a emenda, que consente no pedido de informações e na questão oral a iniciativa
individual, mas a afasta, no caso de "interpelação", meio bem mais relevante que os outros dois, e gerador,
não raro, de insatisfações que acabam confluindo para a moção de desconfiança, justificando-se, portanto,
determinadas condições ao seu livre exercício, para que se evitem, como adverte o ilustre autor da emenda,
o excesso e o abuso de tal providência.
Perfeitamente procedente, na sistemática, das relações entre o Parlamento e o Gabinente, é que a
"interpelação" só possa ser feita por iniciativa de líderes de bancada ou de, pelo menos, vinte e cinco
Deputados, como o quer a emenda. Quanto a esse quorum, argüe-se, em seu favor, que o Ato Adicional
exige para a moção de desconfiança contra o Conselho de Ministros ou de censura a qualquer dos seus
membros (art. 12) a iniciativa de cinqüenta deputados, no mínimo, não sendo, pois, desarrazoado que para
a "interpelação" se exija, pelo menos, metade desse número. O uso continuado de "interpelações", quando
dispõe o deputado de recursos também hábeis como o pedido de informações e a questão oral, pode ser
um dos instrumentos de perturbação, quiçá de paralisação da ação do Conselho de Ministros, com
incalculável lesão do interesse nacional e, ainda, evidente desprestígio para o sistema parlamentar.
Os inconvenientes da prática insistente de "interpelações" são ainda mais para temer num País como
o nosso, em que tanto apreço se empresta à ação pessoal do parlamentar na sua Casa legislativa, a ponto
de o grande público ainda aferir por discurso de plenário o merecimento maior dos seus representantes, o
que faz lembrada aquela aguda observação corrente na Inglaterra, onde os estilos parlamentares de
governo atingiram, incontestavelmente, inestimável grau de prática democrática, de que tanto menor é o
rendimento de trabalho do parlamentar quanto mais ele se ofereça ao aplauso fácil das platéias.
A emenda, visando a um melhor funcionamento do processo das interpelações, corta, pela raiz, no
momento mesmo em que inauguramos o governo parlamentar, os pruridos dos que, por temperamento ou
por inconfessáveis desígnios, se candidatem a campeões de interpelações parlamentares, quando o uso,
não o abuso, do remédio é que imprime brilho e vigor ao sistema. Somos, destarte, pela sua aprovação.
EMENDA Nº 15
O projeto admitiu, no § 3º do art. 20, a resposta oral do Ministro de Estado a uma questão, também
oral, que lhe tenha sido endereçada, bem com o a objeção do interrogante, caso não considere satisfatória
a resposta. Estabeleceu, outrossim, para a resposta, como para a objeção, o limite de cinco minutos.
A emenda de que cogitamos pretende desigualar os prazos, dando para a objeção o lapso de cinco
minutos e para a resposta o de trinta, por parecer ao seu ilustre autor que se é fácil apresentar uma objeção
em cinco minutos, difícil será prestar o esclarecimento requerido em tempo tão curto.
De acordo, em princípio, com a alteração, reputamos, todavia, longo demais o período de meia hora
para cada resposta, o que poderá prolongar o debate, sem maior utilidade. A própria natureza da questão
oral, sumariamente redigida, como o quer o projeto, e impondo ao Ministro uma resposta também oral, está
a indicar que, de parte o assunto deve ser objeto de concisa explanação, até para que se não desfigure o
recurso. Já o projeto permite que a uma resposta a questão oral possa seguir-se a objeção; a qual, por sua
vez, ensejará nova resposta. Marcar para cada resposta o prazo de meia hora é assegurar ao Ministro em
causa a prerrogativa de se defender durante uma hora, em relação a uma questão que se quer
sumariamente posta e a uma objeção que não ocupou mais do que cinco minutos, o que se nos afigura
desproporcionado.
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Se a questão oral deve ser sumária, repita-se, e não pode a objeção exceder de cinco minutos,
assine-se a cada resposta o triplo desse tempo. Teríamos, então para uma questão oral uma resposta por
quinze minutos, e para um objeção constringida em cinco minutos, outra resposta, por igual, de quinze
minutos, o que totalizaria trinta minutos para uso do Ministro de Estado.
É o objetivo de subemenda que formulamos, substituindo, ademais, na emenda a expressão "cada
objeção" pelo simples termo "objeção", como está no projeto, para que se tenha por assentado com a
"objeção", dentro de uma "questão oral", é uma só, sendo duas, isto sim, as respostas, uma primeira
atinente à questão oral, propriamente dita, e uma segunda correspondente à "objeção".
EMENDA Nº 16
Ao art. 25 do Projeto, que dispõe sobre os motivos justificativos da dissolução da Câmara dos
Deputados, prevista no art. 14 do Ato Adicional, pretende a presente emenda agregar um parágrafo único,
pelo qual ao Senado seriam transferidas, em toda a sua plenitude, enquanto se não constituísse a nova
Câmara, as atribuições a esta casa do Parlamento conferidas pelo mesmo Ato Adicional.
Não vemos razão para a inovação, que se não concilia, de resto, com o sistema criado pelo Ato
Adicional, de que decorre o principio da responsabilidade política do Conselho de Ministros perante a
Câmara dos Deputados. Como transmitir tão magna função, embora temporariamente, ao Senado, sem o
contrapeso da sua dissolução pelo Executivo? Se a este sobraram razões para dissolver a Câmara dos
Deputados, dada a impossibilidade de manter-se o Conselho de Ministros por falta de apoio parlamentar,
devidamente comprada nos termos do Ato Adicional, que remédio traria à grave crise a participação do
Senado, isto durante somente noventa dias, prazo máximo para a realização de novas eleições para a
Câmara?
A dissolução da Câmara dos Deputados é instrumento necessário de apelo à opinião pública quando
divergem, essencialmente, em relação à ação política ou administrativa, governo e parlamento. O desuso
desse instrumento é que levou em França o Parlamentarismo, na terceira República, ao desprestígio
popular acusado pelos estudiosos da questão, ao passo que o parlamentarismo inglês, dispondo de tal
remédio heróico para as crises aparentemente insanáveis, se acreditava sempre mais.
O legislador brasileiro do Ato Adicional enfrentou, corajosamente, o problema, admitindo o recurso da
dissolução da Câmara, ainda que sob cautelas, inteligentemente consignadas no referido art. 14. Nenhum
fundamento há para se modificar o sistema.
Opinamos, portanto, contrariamente à emenda.
EMENDA Nº 17
Em seu artigo 26, firma o Projeto que "no início de cada legislatura o Conselho de Ministro
obrigatoriamente deverá pedir voto de confiança à Câmara dos Deputados para ser objeto de deliberação".
Prefere a Emenda sob nº 17 que no início de cada legislatura se proceda à formação de novo
Conselho de Ministro, com observância dos artigos 8º, 9º e 10 do Ato Adicional, que são disposições
concernentes à composição do Conselho.
Por uma ou por outra maneira, o que se quer, dentro, rigorosamente, dos postulados teóricos do
sistema parlamentar de governo, é que a cada nova Câmara corresponda um governo afinado com as suas
aspirações e tendências, que são, em suma as tendências e aspirações nacionais, manifestadas nas urnas.
Antes que uma possível e compreensível desarmonia dê oportunidade a interpelações que acabem
envolvendo apreciação de caráter político, perturbando as tarefas da incipiente legislatura e trazendo em
permanente perplexidade o próprio Conselho, lígico é que se provoque, sem demora, o necessário ajustamento
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do governo ao parlamento, como da índole do sistema. E nenhum melhor ajustamento, mais pronto, mais
lógico e mais completo, do que o preconizado pela emenda, a que emprestamos, em vista disso, o nosso
apoio.
EMENDA Nº 18
Desdobra-se por dois itens a presente emenda, de nº 18. Pelo primeiro, pretende-se substituído por
outro o texto do art. 27 do Projeto, que insere disposições concernentes à tramitação dos projetos de
iniciativa do Conselho de Ministros.
O fito principal da modificação proposta é o de transferir ao Regimento de cada uma das Casas do
Congresso Nacional e atentas as suas peculiaridades, a ordenação da matéria, ressalvados alguns
preceitos de ordem geral, que constariam da lei. A iniciativa oferece, contudo, o risco de criar,
eventualmente, diferenças de tratamento das proposições governamentais, quando o que pelo projeto se
deseja é, exatamente, a uniformidade desse tratamento nas duas câmaras.
Pelo segundo item, propõe-se a supressão do artigo 39 do Projeto, onde se declarar que "a ordem do
dia, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal será organizada pelo respectivo Presidente e nela
figurarão, com prioridade, as proposições de iniciativa do Conselho de Ministros e por ele indicadas".
Argumenta-se, com relação, que a primeira parte é matéria de natureza regimental, que nunca deverá sair
da órbita de cada casa, e que, quanto ao resto, diferem os critérios de "prioridade" nas duas câmaras,
acrescendo que o Senado conhece preceitos regimentais mais eficazes para assegurar a tramitação rápida
de qualquer matéria. A argüição é convincente, e nela sobreleva a impropriedade de consignar-se em lei
que a "Ordem do Dia" na Câmara e no Senado será organizada pelo Presidente, o que nada tem que ver
com a questão de "prioridade" para os projetos governamentais, e constitui redundância, senão
superfluidade.
Em face do exposto opinamos pela aprovação da emenda, na parte em que recomenda a supressão
do art. 39 do projeto, rejeitando-se, porém, a parte substitutiva do art. 27.
EMENDA Nº 19
Ao- art. 32 do projeto, que dá a qualquer congressista o prazo de três dias seguintes ao da
publicação de uma lei delegada, para propor a sua revogação parcial ou total, propõe esta emenda uma
alteração, so sentido de fixar-se em trinta dias esse prazo. O lapso definido no projeto é, na realidade,
exíguo, mas o preconizado na emenda é, por sua vez, dilatado. Admitimos, pois, através de subemenda,
que o prazo fique em dez dias. Necessário alongar as razões da modificação, não sendo, todavia, para
desprezara alegação do ilustre autor da emenda de que o Diário Oficial é órgão vespertino que, em regra,
só no dia seguinte é distribuído, sendo que os das sextas-feiras somente nas segundas seguintes, na
melhor das hipóteses, é conhecido.
EMENDA Nº 20
Manda suprimir o art. 41, onde se diz que salvo nas votações secretas, o Presidente do Senado
Federal, no exercício da presidência deste, só terá voto de desempate. De acordo com a emenda.
EMENDA Nº 21
Introduz interessante e útil preceito no art. 45, para que, excedendo a Câmara dos Deputados o prazo
que lhe é consignado no artigo para a remessa da lei orçamentária ao Senado, possa este exercitar a sua
tarefa legislativa tendo em consideração apenas a proposta do Executivo. De acordo.
EMENDA Nº 22
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ticamente, e por critério de paridade nem sempre recomendável no que tange à remuneração de servidores
públicos.
O problema do chamado teto de vencimentos na função pública é, com efeito, demasiadamente
complexo, para ser solucionado por um só preceito, enxertado, ademais, numa lei que não se destina a
regular matéria dessa natureza. Mas abstraída essa consideração, que poderia levar a debates sem termo,
o que, neste passo, recomenda a supressão pura e simples do art. 50 do projeto e, pois, a aprovação da
emenda, é o fundamento da boa técnica legislativa, a que de início nos reportamos.
Dando, portanto, preferência a esse critério de aprovação da emenda, não estamos antecipando nem
comprometendo nenhum juízo sobre o mérito da providência inserta no projeto, ex-vi do mencionado art. 50,
e que repete, aliás, outras tentativas legislativas malogradas, como se recorda na justificação da emenda.
EMENDA Nº 23
Inclui no art. 50 do projeto normas relativas ao exercido e remuneração de servidores brasileiros no
estrangeiro e torna explícita a limitação de vencimentos quanto aos honorários, vencimentos e vantagens
dos dirigentes de autarquias, de sociedade de economia mista e de órgãos paraestatais.
Pela rejeição prevalecem as mesmas razões de natureza técnica que aconselharam a aprovação da
emenda anterior, supressiva do art. 50 do projeto.
EMENDAS Nº 24 e 25
Pretendem as duas emendas, conservado o art. 50 do projeto, modificar-Ihe substancialmente o
texto, ora ressalvando, ora excetuando hipóteses. As razões de rejeição são as mesmas pelas quais se
recomendou a rejeição da emenda anterior.
EMENDA Nº 26
Manda acrescentar, onde convier, disposição pela qual o Conselho de Ministros nomeado pelo
Presidente da República deverá ser submetido à prévia aprovação do Senado Federal, que decidirá por
maioria absoluta de votos, escolhendo, outrossim, o Senado o Primeiro-Ministro e os Ministros que
comporão o Conselho, na conformidade do parágrafo único do art. 8º do Ato Adicional, caso não mereça
aprovação o conselho indicado pelo Presidente. Para a rejeição da emenda militam os mesmos
fundamentos de desaprovação da Emenda nº 16, convindo aqui acrescentar que a providência admitida na
parte final da mesma emenda somente ao arrepio do sistema parlamentar, como instituído no Ato Adicional,
poderia ser adotada.
EMENDA Nº 27
Manda suprimir o art. 51 do projeto, cujo texto, consoante advertência do ilustre autor da emenda,
perdeu a sua razão de ser, uma vez que o Orçamento para 1962 já é lei. De acordo com a emenda.
EMENDA Nº 28
Propõe a adoção de preceito vedando a prática de atos, inclusive de nomeação, contrato ou
requisição de servidores públicos, por parte do Presidente do Conselho e, especialmente, dos Ministros, nos
cento e oitenta dias anteriores aos pleitos eleitorais, se candidatos a cargos eletivos.
É da mais alta inspiração a proposta, mas a proibição ou simples restrição de determinados atos
especificados na emenda, e que são atos de pura rotina administrativa, como, por exemplo, a de liberar ou
pagar dotação orçamentária, crédito suplementar ou especial, etc., poderia paralisar, injustificadamente,
durante meio ano, serviços públicos, muitos inadiáveis, comprometendo seriamente a própria sorte do
Gabinete. Acresce que a norma proibitiva ou restritiva somente alcançaria os Ministros, inclusive o PrimeiroMinistro, se candidatos, acarretando, evidentemente, disparidade na ação administrativa do ministério, com
sacrifício da harmonia e convergência de tarefas que deve ser o seu lema e é uma das grandes vantagens
do sistema parlamentar de governo.
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Diz-se, na justificação da emenda, que pelo texto se evita "a emulação perniciosa entre candidatos
dos partidos políticos, na mesma região, com a utilização de verbas e com a manutenção de clientes
eleitorais com os dinheiros públicos". Que devemos erradicar ou, pelo menos, diminuir o mal, não resta
nenhuma dúvida, embora a correção dependa muito mais ela virtude pública de cada qual, daquela virtude
que já Montesquieu entendia essencial na democracia, do que de texto a de lei. Para que, todavia, se
enriqueça a presente lei complementar com uma advertência, ao menos, sobre o dever precípuo dos
ministros que forem candidatos a postos eletivos, aceitamos a inclusão no projeto, como disposição
autônoma, e onde convier, a juízo da Comissão de Redação, do item V da emenda, rejeitando-se os
demais, tudo como em subemenda se propõe.
EMENDA Nº 29
Manda acrescentar, no Capitulo IV, onde convier, a seguinte disposição: "Os Ministros de Estado,
ainda que no exercício do cargo, são elegíveis para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal".
Argumenta o ilustre autor da emenda que "instituído o sistema parlamentar, entre nós, pela maneira
que todos conhecem, dentro de uma crise político-militar sem precedentes, compreensível se faz que tenha
escapado ao Ato Adicional a providência de fazer suprimir a disposição do art. 139 da Constituição, relativa
ao caso em exame, só razoável ou necessária no sistema presidencial consagrado na mesma Constituição.
No parlamentar, ao contrário, tudo impõe desapareça este caso de inelegibilidade, por lhe ser infenso aos
princípios gerais e ao funcionamento". E a seguir: "No Império, chegamos à prática do sistema parlamentar
através de leis e de normas impostas pela evolução política, apesar e contra a letra da Constituição. Agora,
depois de aprovada a Emenda Constitucional nº 4 impõe-se aceitar suas decorrências e implicações, para
que ela possa ter cumprimentos efetivo e honesto".
Uma dessas decorrências, e das mais importantes para o bom funcionamento, do sistema, é,
precisamente, a da possibilidade de se elegerem para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal os
Ministros de Estado, ainda que no exercício do cargo. De que essa ilegibilidade seja inerente ao sistema
parlamentar de governo, ninguém, de boa fé, duvidará. O de que se duvida e que possa a presente lei
complementar adotar a regra da ilegibilidade, sobre que silenciou o Ato Adicional. Mas é o próprio Ato
Adicional que, em seu art. 22, faculta complementar-se a organização do sistema parlamentar mediante leis
votadas nas duas Casas do Congresso Nacional pela maioria absoluta dos seus membros Complementar
não é repetir ou repisar, mas trazer a alguma coisa algo que a completa. É um ato de acabamento, de
remate. Quando o legislador do Ato Adicional permitiu o advento de leis votadas por quorum especial e,
pois, de elaboração diversa das chamadas leis ordinárias, leis, enfim, de outra qualidade, e visando ao fim
específico de complementar o sistema parlamentar que instituiu, não quis senão que outras normas legais
convergissem para o aperfeiçoamento e aprimoramento do sistema em causa. Daríamos atestado de
incultura política se temêssemos adotar uma regra que deriva de essência mesma do parlamentarismo,
onde o Executivo e o Legislativo colaboram intimamente, sem se confundirem, na orientação e
responsabilidade da política e da administração.
Isto posto, opinamos pela aprovação da emenda.
EMENDA Nº 30
A emenda acrescenta, onde convier, uma disposição proibindo a admissão de qualquer servidor ou
funcionário sem prévia aprovação em concurso público de títulos e provas, em rigorosa ordem de
classificação, constituindo crime funcional, com a conseqüente destituição do Ministro que tenha praticado o
ato e do Chefe de Gabinete que o tenha autorizado – a infração da norma.
A providência atende a nobres objetivos, além de corresponder ao espírito da
Constituição, no que relaciona com o provimento dos cargos públicos, mas não
nos parece seja esta lei o lugar próprio para a norma, que, além do mais,
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nos termos genéricos em que se encontrava vazada, facilitará as burlas, que têm sido, até aqui, sem qualquer medida.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 31
Determina que as reformas das Constituições estaduais, para o efeito de sua adaptação ao sistema parlamentar
de governo, vigorarão em todo o País, a um só tempo, a partir de 31 de janeiro de 1966, devendo os governadores
eleitos em 1962 exercer até foral o seu mandato.
O Ato Adicional regulou a matéria em seu art. 24, ressalvando que o prazo de adaptação dos Estados ao sistema
parlamentar de governo não poderá ser anterior ao término do mandato dos atuais governadores. Nenhum motivo há
para alterar-se o preceito.
CONCLUSÃO
EMENDAS COM PARECER FAVORÁVEL
As de nºs 6 – 7 – 10 – 14 – 17 – 18 (quanto ao art.39) 20 – 21 – 22 – 27 e 29.
EMENDAS COM PARECER CONTRÁRIO
As de números 8 – 9 – 11 – 12 –16 – 18 (quanto ao artigo 27) – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – e 31.
EMENDAS COM SUBEMENDAS
As de números 13 – 15 – 19 e 28.
SUBEMENDAS DA COMISSÃO
Subemenda nº 1
(à Emenda nº 13)
Redija-se assim a parte final do artigo 16 do projeto: – salvo se forem membros do Congresso Nacional, caso em
que perceberão vencimentos iguais aos subsídios destes, compreendendo a parte fixa e a variável.
Subemenda nº 2
(à Emenda nº 15)
Redija-se assim a parte final do § 3º do art. 20: – o tempo da objeção não excederá a cinco minutos e o de cada
resposta a quinze minutos.
Subemenda nº 3
(à Emenda nº 19)
Onde se diz trinta dias, diga-se dez dias, e onde se diz, nó parágrafo único, tríduo, diga-se "esse prazo".
Subemenda nº 4
(à Emenda nº 28)
Inclua-se, onde convier:
O Presidente do Conselho e os Ministros não poderão, nos 180 dias anteriores aos pleitos eleitorais, promover
quaisquer medidas ou adotar quaisquer atos que importem, direta ou indiretamente, em propaganda eleitoral, ou
propiciem acordos partidários em favor de qualquer candidatura ou beneficiem o partido político ao qual estejam filiados
ou representem no Gabinete.
II) – PARECER SOBRE SUBEMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO
A EMENDAS DE PLENÁRIO
Oferecido parecer sobre as 31 emendas de plenário, passamos a opinar sobre subemendas que a algumas das
referidas emendas foram apresentadas nesta Comissão, em oportunidade regimental.
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São em número de 10 (dez) essas subemendas, a primeira das quais relacionada com a Emenda nº
7, que admite a possibilidade de na eleição do Presidente da República pelo Congresso Nacional nenhum
dos candidatos alcançar, em dois sucessivos escrutínios, a maioria absoluta dos sufrágios, hipótese em que
a eleição prosseguirá em nova sessão, marcada para o dia seguinte, o que não estava previsto no Projeto e
constituí providências acauteladora de paixões ou intransigências, que somente um intervalo no processo
de escolha do Chefe do Estado poderá atenuar e reduzir.
A subemenda, em contrário ao espírito Regimento, introduz elemento inteiramente novo na emenda,
posto que não estranho ao assunto. É que manda a eleição do Presidente da República para o próximo
período presidencial em sucessão do atual efetuar-se pelo sufrágio universal, direto e secreto, nos termos
do art. 134 da Constituição vigente. Argumentam os seus ilustres autores que "a adoção do sistema
parlamentarista pelo Congresso Nacional, nos termos do Ato Adicional de 2 de setembro de 1961, sem
obediência à segunda parte do art. 1º da Constituição Federal (o grifo é nosso) constituiu uma surpresa para
a Nação, e, de certo modo, um excesso de poder, o que ficou plenamente reconhecido pelo Legislativo,
quando, no art. 25 daquele Ato, busca, pelo plebiscito, a ratificação a posteriori do seu procedimento". E
concluem que eleger o Congresso Nacional o Presidente da República antes que se processe a
homologação plebiscitária, representará usurpação pelo mesmo Congresso daqueles "supremos poderes
radicados na soberania popular".
Realmente, declara, com muita ênfase, o art. 1º da Constituição de 1946, em sua segunda parte, que
"todo poder emana do povo e em seu nome será exercido". Não se tenha, todavia, esse principio como
significando que nos regimes democráticos só ao povo caberá, por sufrágio direto, escolher o supremo
mandatário da Nação. Nem irrogariamos aos autores da subemenda a suspeita de assim pensarem, tanto
que eles próprios não propugnam a eleição direta do Presidente da República como norma permanente em
nosso sistema parlamentar recém-inaugurado, mas simplesmente como norma a vigorar para a próxima
eleição, em sucessão do atual período presidencial, partindo-se do pressuposto de que antes de realizado o
plebiscito a eleição por parte do Congresso Nacional seria flagrante violação daquele preceito de que todo
poder emana do povo.
O texto proposto pela subemenda, a constituir um parágrafo único do art. 4º, sobre que incidiu a
emenda nº 7, não contém, no entanto, nenhuma ressalva ou restrição. É preceito de natureza transitória, é
certo, que fica, por isso mesmo, deslocado no art. 4º, onde se concentram as disposições relativas ao
processo da eleição indireta.
Mesmo como norma transitória, a disposição proposta é desnecessária. A rigor, apoia-se ela em que
"plebiscito" admitido pelo art. 25 do ato adicional venha fatalmente a realizar-e, quando a verdade é que,
embora tudo aconselhe a sua realização, é esta, pelo citado art. 25, de caráter facultativo. A efetuar-se,
porém, deverá se-lo "nove meses antes do termo de atual período presidencial", ou seja no dia 30 de abril
de 1965. Há projeto em curso no Senado (nº 39, de 1961), de autoria do honrado Senador Gaspar Veloso,
marcando expressamente essa data, em obediência, aliás, ao art. 25 do Ato Adicional. Ora, nove meses
antes de expirar o atual período presidencial, cinco meses antes de proceder-se à eleição do Presidente da
República que sucederá ao atual, já a Nação terá decidido dos seus destinos presidencialistas ou
parlamentaristas.
Vingando o sistema parlamentar de governo, não velhos como se possa acoimar de
usurpador dos poderes eletivos do povo um congresso que se elege em pleno funcionamento
do sistema, um de cujos efeitos mais importantes, sem embargo de não lhe ser condição
essencial, é exatamente, a eleição indireta do Presidente da República, tornada, hoje,
mandamento constitucional, através do art. 2º do Ato Adicional. Se, ao contrário, manifestasse
a vontade popular preferência pelo sistema presidencialista, o que importaria na anulação pura e
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simples do Ato Adicional e da suas leis complementares, não haveria nenhum problema, quer existisse, ou
não o texto proposto pela subemenda. Acresce que não se falando, aí, em eleição direta, casa fosse
aprovado, pelo plebiscito, o sistema presidencial, teríamos por entendido que ainda na hipótese de
prevalecer o sistema parlamentarista, seria direta a próxima eleição do Presidente da República, o que, do
ponto de vista institucional, é inteiramente improcedente, como é, por igual, desaconselhável, do ponto de
vista Político.
Ainda que não se possa firmar, em termos absolutos, seja a eleição indireta do Presidente da
República pressuposto formal do sistema parlamentar de governo, a verdade é que lhe é relevante atributo,
a ponto de prevalecer na totalidade, por bem dizer, dos sistemas parlamentares adotados pelas nações.
Nem se diga, dela, que furta ao povo o direito de escolher o seu dirigente supremo: quem vota é sempre o
povo. Vota, compondo, por suas preferências partidárias ou ocasionais simpatias pessoais, o Congresso,
que, por sua vez, elege o Presidente, por via da maioria parlamentar que o mesmo povo formou com o seu
voto.
Quanto ao prisma político, muito haveria que dizer sobre as nossas campanhas populares pela
Presidência da República, passadas e atuais. Limitamo-nos, porém, a repetir a observação de João Camilo
de Oliveira Torres, quando as analisa, na sua "Cartilha do Parlamentarismo" (ed. 1962) de que no final de
uma campanha eleitoral a confusão é tamanha, que já ninguém se entende e se vota pelos mais diversos e
opostos motivos.
A segunda das subemendas, correspondente à emenda nº 12, manda suprimir, nesta, a sua parte
final, que é, precisamente, a parte inovadora da emenda ao art. 18 do Projeto. Apreciamos, em conjunto, no
s
parecer anterior, as emendas de nº 12 e 13, concluindo por subemenda. Não encontramos fundamento
para modificar o nosso parecer, pelo que opinamos contrariamente à presente subemenda.
A terceira subemenda, concernente à emenda nº 18, pretende que o Conselho de Ministros submeta
ao Parlamento, dentro de 180 dias, projeto de lei regulando o plebiscito. A emenda nº 18 impõe ao projeto
regras aplicáveis à tramitação dos projetos oriundos do Governo: É texto a que se não ajusta a subemenda,
propostas a emendas sobre que já opinamos contrariamente, nada, respectiva emenda. Se a Comissão
entender, contudo, recebê-la, deve rejeitá-la, pois já estão em curso na Câmara dos Deputados e no
Senado projetos regulando a realização do plebiscito, nada impedindo, outrossim, o Conselho de Ministros
de adotar a iniciativa preconizada pela subemenda.
Caso aprovada a subemenda, deve ser o texto deslocado para o capítulo das Disposições finais e
diversas.
A quarta subemenda, relacionada com o texto da emenda nº 25, deve ser desaprovada pelos
mesmos fundamentos que nos levaram à rejeição da emenda.
– O mesmo entendimento prevalece em relação à quinta, sexta e sétima subemenda, propostas a
emendas sobre que já opinamos contrariamente, nada, agora, ocorrendo, no texto ou na justificação das
mesmas subemendas que nos desconvença da orientação anteriormente seguida.
– A oitava subemenda, apresentada à emenda nº 10, dá melhor redação ao texto do art. 8º do
Projeto. A emenda alterara apenas de três para sete dias o prazo dentro do qual terá o Senado de indicar o
Presidente do Conselho de Ministros, na hipótese de sucessiva recusa pela Câmara dos nomes indicados
pelo Chefe do Estado. Esse prazo, diz o projeto, é "a contar da última recusa à aprovação do nome
designado nos termos do art. 8º do Ato Adicional". Prefere a subemenda dize-lo assim: "a contar da recusa
do terceiro nome apresentado pelo Presidente da República, nos termos do parágrafo único do art. 8º do
Ato Adicional". Melhor redação, como se vê, merecedora, por isso, de apoiamento.
– A nona subemenda, correspondente à emenda nº 13, apenas modifica os os
termos finais do texto proposto pela emenda ao art. 18 do Projeto. Dispõe o artigo que
"os
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a
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dois terços dos vencimentos dos Ministros". Os vencimentos dos membros do Conselho de Ministros, ou
seja, os vencimentos dos Ministros, estão fixados no artigo anterior (art. 17) do Projeto e são iguais ao
subsidio que cabe aos Congressistas, compreendendo a parte fixa e a parte variável.
Duas emendas, de números 12 e 13, foram apresentadas, em plenário, ao supratranscrito art. 18. A
primeira pretenda ressalvado na lei que se os Subsecretários de Estado forem membros do Congresso
Nacional poderão optar pelo subsídio, compreendendo a parte fixa e a parte variável. A segunda atinge a
mesma finalidade, tornando, entretanto, imperativa, e não optativa, a percepção dos subsídios, por parte
dos Subsecretários de Estado que fossem parlamentares. Preferimos disposição obrigatória, com
referência, porém, a membros do Congresso Nacional e não, simplesmente, a parlamentares, o que poderia
trazer confusão com os membros das assembléias legislativas estaduais.
Daí a subemenda nº 1, de nossa autoria, acompanhando o parecer sobre as emendas de plenário, e
assim redigida: "salvo se forem membros do Congressos Nacional, caso em que perceberão vencimentos
iguais aos subsídios destes, compreendendo a parte fixa e a variável".
Posteriormente, outra subentenda, apresentada nesta mesma Comissão, e a que demos parecer
contrário, postulou a volta ao texto simples do Projeto, quer dizer, sustentou a percepção, pelos
Subsecretários de Estado, indistintamente, sejam ou não membros do Congresso Nacional, de vencimentos
correspondentes a dois terços dos vencimentos atribuídos aos Ministros. Vem agora nova subemenda,
insistindo, com redação mais explicita, na proposta da emenda nº 12.
Nada temos a modificar, quanto à nossa subemenda, cujo mérito reiteramos neste passo; parecenos, contudo, melhor texto o consignado na última subemenda, pelo que a apoiamos, ficando, por
conseguinte, prejudicada a matéria da anterior subemenda.
A última das dez subemendas oferecidas nesta Comissão depois de apresentado o parecer sobra as
emendas de plenário, cria um caso de desincompatibilização, atingindo os governadores que se
candidatarem por outros Estados, mesmo para o Senado e a Câmara dos Deputados, os quais deverão
afastar-se definitivamente do exercício do seu cargo três meses antes das eleições.
Impossível desvestir a providência do caráter de preceito constitucional, que não poderia portanto se
inserto numa lei destinada a complementar a organização do sistema parlamentar de governo instituído no
Ato Adicional de 2 de setembro, isto pelo motivo, exatamente, de ser providência extranha ao
funcionamento do sistema, caso em que a lei em elaboração não pode afetar, por qualquer modo, o mesmo
Ato Adicional e, de resto, a Constituição vigente.
Opinamos, assim, contrariamente à subemenda.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão aprovou, por unanimidade de votos, o parecer do Relator, menos quanto à emenda nº
29, que foi rejeitada, pelos votos dos Senadores João Villasbôas, Lourival Fontes, Sérgio Marinho,
Heribaldo Vieira e Silvestre Péricles, ficando vencidos o Relator e o Senador Milton Campos, este pelas
razões que aduziu no debate.
O Senador Lourival Fontes fez declarações, quanto à subemenda nº 5, de que é favorável, em
princípio, à eleição direta do Presidente da República.
O Senador Gaspar Veloso absteve-se de votar em relação às emendas de cujo parecer não ouvira a
leitura.
Em conseqüência do decidido, é o seguinte o parecer final da Comissão:
EMENDAS DA COMISSÃO
1 – 2 – 3 – 4 e 5.
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EMENDAS DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL
6 – 7 – 10 (com a subemenda nº 12) – 13 (com a subemenda nº 13) – 14 – 15 (com a subemenda nº
2) – 17 – 18 (2ª parte) – 19 (com a subemenda nº 3) – 20 – 31 – 22 – 27 e 28 (com a subemenda nº 4).
EMENDAS DE PLENÁRIO COM PARECER CONTRÁRIO
8 – 9 – 11 – 12 – 16 – 18 (1ª parte) – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 e 31.
As subemendas cujo número não figuram na indicação supra foram rejeitadas na Comissão,
prevalecendo, portanto, o texto das respectivas emendas. A subemenda nº 1, oferecida, na Comissão, pelo
Relator, ficou prejudicada, pela aprovação posterior da subemenda nº 13.
Sala das Comissões, 30 de março de 1962. – Lourival Fontes – Silvestre Péricles, vencido quanto a
subemenda de sua autoria de nº 14. – Jefferson de Aguiar, Presidente – Aloysio de Carvalho, Relator –
Herivaldo Vieira – Sérgio Marinho – Milton Campos, vencido quanto à emenda nº 23.
SUBEMENDA Nº 5
A Emenda nº 8, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2; de 1962.
A Emenda nº 7.
Acrescente-se:
Parágrafo único. A eleição do Presidente da República para o próximo período presidencial em
sucessão do atual será feita pelo sufrágio universal, direto e secreto, nos termos do art. 134 da Constituição
Federal."
Justificação
A adoção do sistema parlamentarista pelo Congresso Nacional, nos termos do "Ato Adicional" de 2 de
setembro de 1961, sem obediência à segunda parte do art. 1º da Constituição Federal, constituiu uma
surpresa para a "Nação e, de certo modo, um excesso de poder, que ficou plenamente reconhecido pelo
Legislativo, quando, no art. 25 daquele "Ato", busca, pelo plebiscito, a ratificação a posteriori do seu
procedimento. Esse pronunciamento popular, porém, deverá ter lugar nove meses antes do término do atual
período presidencial. Somente, portanto, o Parlamento eleito após a ratificação do sistema estará investido
dos poderes precisos ao exercício daquele direito, que, há 72 anos pertence ao povo, de escolher pelo voto
o Chefe da Nação. Assenhorearem-se, desde logo, de tal atribuição aqueles eleitos antes da homologação
plebiscitária, constituirá uma usurpação pelo Congresso daqueles supremos poderes radicados na
soberania popular.
Senado Federal, 13 de março de 1962. – João Viliasboas – Heribaldo Vieira.
SUBEMENDA Nº 6
À Emenda nº 12, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2; de 1962.
Suprima-se a parte final da emenda, assim redigida:
“...salvo se forem membros do Congresso Nacional, em que poderão optar pelo subsídio,
correspondendo à parte fixa e à variável.”
Justificação
Disposição de lei ordinária, ainda mesmo com as características especiais da do
presente projeto, não pode criar direitos inerentes a textos constitucionais. O artigo 51
da Constituição vigente abrir uma exceção especial aos Membros do Congresso Nacional, para exercerem
as funções de Ministro de Estado, sem perderem o mandato. Trata-se de uma função elevada de membro
do Poder Executivo, cuja nomeação o "Ato Adicional" cercou das solenidades previstas nos arts. 8º,
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9º e 10º, e tornou a sua destituição somente possível nos casos e na forma dos arts. 11, 12, 13 e 14. Já os
Subsecretários de Estado são nomeados pelo Ministro da Pasta, com a aprovação do Conselho e,
conseqüentemente, demitidos pelo Ministro. Podem e devem ser escolhidos entre os funcionários do
Ministério respectivo, não havendo razão para sua escolha dentro do Parlamento. O dispositivo é, portanto,
inconstitucional, quando lhes estende a exceção do art. 51 da Constituição Federal.
Ainda no tocante aos seus vencimentos, como aos dos Ministros de Estado, é descabido atribuir-lhes
igualdade aos subsídios dos Congressistas, – "compreendendo a parte fixa e à variável". Pois se há uma
parte variável, correspondente ao comparecimento às sessões, como se poderá calcular essa parte para
constituir o vencimento do Ministro ou do Subsecretário?
Senado Federal, 13 de março de 1962. – João Villasboas – Heribaldo Vieira.
SUBEMENDA Nº 7
À Emenda nº 18, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962.
Acrescente-se:
Parágrafo único. O Conselho de Ministros, dentro de 180 dias submeterá ao Parlamento projeto de lei
regulando o plebiscito.
Justificação
Embora a Constituição Federal haja estabelecido no art. 28 o plebiscito, como forma para aprovação
das deliberações das Assembléias Legislativas referentes à incorporação, subdivisão e desmembramento
de Estados, até hoje não foi regulado por lei.
Agora tornou-se premente a sua regulamentação, quando ele se faz obrigatório para a aprovação ou
não do "Ato Adicional". E, dada a importância da espécie legislativa, precisa se tornar a apresentação do
respectivo projeto com tempo de ser tranqüilamente discutido e votado em ambas as Casas do Congresso.
Sala das Comissões, . – João Villasboas – Heribaldo Vieira.
SUBEMENDA Nº 8
A Emenda nº 25, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962.
Acrescente-se à Emenda nº 25, referente ao art. 50:
Parágrafo único. A restrição imposta neste artigo aplicar-se-á também à remuneração paga aos
servidores e dirigentes de autarquias e aos diretores de sociedades de economia mista, nas quais a União
detenha a maioria absoluta das ações.
Justificação
O art. 50 do projeto consagra medida de alto alcance. Tem-se dito com razão que um dos males
existentes entre nós é a desigualdade na auferição de vencimentos pelos serviços prestados, gerando um
evidente desnivelamento.
Restringindo-se a percepção de remuneração e vantagens com relação aos servidores públicos,
razoável será que a medida alcance também os servidores dirigentes de autarquias e aos diretores de
sociedades de economia mista nas quais a União participe com a metade mais um de seu capital.
Sala das Comissões, 21 de março de 1962. – Afrânio Lages.
SUBEMENDA Nº 9

em

A Emenda nº 30, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962.
Acrescente-se:
§ 1º O servidor público ou autárquico no exercício do
comissão,
ao
aceitar
indicação
para
o
cargo

cargo ou
eletivo,

função
como

– 178 –
candidato, deverá deixar definitivamente o cargo ou função que vinha exercendo.
§ 2º No ano em que tiverem de se realizar eleições federais ou estaduais, somente poderão ser
admitidos em função pública ou autárquica aqueles que tenham sido aprovados em concurso de títulos e de
provas, e as que devam desempenhar cargos técnicos, ou sejam admitidos em comissão.
O Parágrafo único passará a § 3º.
Justificação
A medida prevista no § 1º foi tomada, com gerais aplausos, pelo Presidente Juscelino Kubitschek na
oportunidade de eleições realizadas no decorrer do seu governo, no interesse de emitir pressões
econômicas ou morais.
A proposta no § 2º visa evitar o escândalo das admissões de interinos, contratados, extranumerários,
até as vésperas de eleições com influência direta no resultado dos pleitos.
Ambos, portanto, irão concorrer para o aperfeiçoamento da apuração da verdade eleitoral.
Senado Federal,
de março de 1962. – João Villasboas.
SUBEMENDA Nº 10
À Emenda nº 30, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962.
Substitua-se o parágrafo único, pelo seguinte:
Parágrafo único. A infração deste artigo importará, além da invalidade do ato, em crime de
responsabilidade, com a destituição do Ministro que tenha praticado o ato e do Presidente do Conselho de
Ministros, que o tenha autorizado, bem como a exoneração ou dispense de dirigente da autarquia que o
praticar.
Justificação
A medida proposta pela emenda é altamente moralizadora. É conveniente esclarecer que a infração
do que ali se estabelece determinará a invalidade do ato, além de sansões impostas à autoridade que o
praticar.
A admissão de servidores de algumas autarquias não está subordinada, em alguns casos, a
autorização do Ministro ou do Presidente do Conselho.
Sala das Comissões,
de março de 1962. – Afrânio Lages.
SUBEMENDA Nº 11
À Emenda nº 31, ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1962.
Substitua-se o Parágrafo único, pelo seguinte:
"Parágrafo único. Os governadores que sucederem aos atuais serão eleitos pelo voto direto e
secreto, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, e somente os que lhes sucederem no término do
período governamental passarão a exercer o Governo na forma do sistema parlamentar."
Justificação
Como a eleição de todos os Governadores não se faz na mesma data, uma vez que alguns tem
mandato de 4 e outros de 5 anos, não se deve estabelecer critério unicamente para os que forem eleitos em
62 e, sim, a todos quantos sucedam aos atuais. E como o plebiscito, previsto no art. 25 do Ato Adicional, só
será procedido em junho de 1965, é justo que unicamente aqueles que sucederem a esses últimos devam
governar sob o mesmo sistema.
Senado Federal,
de março de 1962. – João Villasboas.
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SUBEMENDA Nº 12
Subemenda à emenda nº 10
Substitua-se a última oração do Art 8º pela seguinte:
"A contar da recusa do terceiro nome apresentado pelo Presidente da República, nos termos do
parágrafo único do Art. 8º do Ato Adicional."
Sala das Comissões, 28 de março de 1962. – Jefferson de Aguiar.
SUBEMENDA Nº 13
Subemenda à emenda nº 13
Substitua-se o Art. 18 pelo seguinte:
"Art. 18. Os Subsecretários terão vencimentos correspondentes a dois terços dos vencimentos dos
Ministros, salvo se forem membros do Congresso Nacional, caso em que perceberão os vencimentos
determinados no artigo anterior."
Sala das Comissões, 28 de março de 1962. – Jefferson de Aguiar.
SUBEMENDA Nº 14
Subemenda à Emenda nº 29
Acrescente-se o seguinte:
"Parágrafo único. Os Governadores, mesmo para se candidatarem ao Senado e à Câmara dos
Deputados, por outros Estados, deverão afastar-se definitivamente do exercício do cargo, três meses antes
das eleições."
Justificação
A emenda é moralizadora. Visa a evitar os cambalachos de tão chocantes repercussões na opinião
pública.
Sala das Comissões, 21 de março de 1962. – Silvestre Péricles.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está finda a leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
Após terminar o seu discurso, o Sr. Gilberto Marinho assume a Presidência em substituição ao Sr.
Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender.
O SR. PAULO FENDER: – Sr. Presidente, a efeméride que assinala o nascimento de Getulio Vargas
transcorrerá a 19 do corrente quando estaremos em recesso de semana santa. Por este motivo ocupo esta
tribuna a fim de render, como trabalhista, a minha homenagem e a do meu partido, àquele que figura na
história política do Brasil como o seu maior reformador social.
Acabou o Senado de ouvir a homenagem que se prestou à memória do ilustre morto na palavra do
orador que me precedeu, o nobre Senador Gilberto Marinho, que orou em nome do Partido Social
Democrático.
Passadas as lutas políticas que envolveram a figura oracular de Getulio Vargas, arrefecidas as
paixões, retomado o curso da História, temos necessariamente de encontrá-lo naquele panteão do respeito
público, onde ingressam es lutadores da felicidade do povo, e muitos tivemos antes dele, façamos justiça ao
Brasil.
O clima social em que se processou a Revolução de 1930, encontrou em Getúlio
Vargas o paladino único para a conjuntura, porque ninguém como ele reunia as qualidades
de
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e
do
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no governo do País. Tanto ele encarnou o movimento social de revolucionário, que a História, ao se
interromper, com a sua queda, a queda da ditadura, retomou, em seguida, o mesmo curso, para trazê-lo
novamente à curul governamental como a demonstrar que a consciência cívica da nacionalidade ainda não
estava satisfeita com as obras sociais já realizadas e que, de Getúlio Vargas, ainda era justo esperar.
Sr. Presidente, democrata desde os bancos acadêmicos, combatemos a ditadura. Estivemos nas
trincheiras das lutas democráticas contra o regime de arbítrio. Entretanto, na nossa formação trabalhista,
tanto foram os méritos e as virtudes, tantas, que presenciamos na contextura daquela privilegiada alma
política, que chegamos a nos penitenciar de haver confundido, à época do combate da ditadura, o homem,
o ditador, com a sua obra de Governo.
Realmente, Sr. Presidente, foram muitos e assinalados os serviços que Getúlio Vargas prestou a esta
nação, contribuindo, decisivamente, para que nos colocássemos na vanguarda de todos os povos do
Continente em defesa das Classes Trabalhadoras, fundando o Direito Social brasileiro e o seu Direito
Complementar, isto é, a Previdência Social Brasileira, dois institutos que têm servido de paradigma a
legisladores não só das Américas mas de outras partes do mundo.
Tivemos ocasião de, na França, ao visitarmos os Sindicatos franceses, conversar com os lideres
trabalhadores da grande pátria de Ronsseau e verificar que Getúlio Vargas não era ali um nome esquecido
e o Direito Social brasileiro era comumente citado nas assembléias sindicais daquele país, segundo me
relatavam.
Por conseguinte, Sr. Presidente, é justa a homenagem que o Senado da República presta, através
dos representantes de Partidos, como já o fez o do Partido Social Democrático e agora a representação do
Movimento Trabalhista Renovador, à memória do grande brasileiro que se sacrificou pelo trabalhador
nacional. Em sua Carta-testamento, quando diz que o povo, de quem foi escravo, jamais será escravo de
ninguém, adverte a consciência nacional de que a obra social realizada deverá ser continuada e jamais
obstada.
Não desejo, Sr. Presidente, que as minhas palavras de homenagem a Getúlio Vargas se confinem a
um panegírico de caráter memorialista. Por este motivo faço a data coincidir com o fato mesmo da evolução
e da realidade da Previdência Social brasileira, aproveitando esta tribuna para fazer minha crítica ao que
ocorre no seio de um dos mais respeitáveis setores administrativos deste País, que são os Institutos de
Aposentadoria e Pensões.
Sr. Presidente, se é verdade que os mortos presenciam o que fazemos de sua obra, deve Getúlio
Vargas estar estarrecido a uma hora destas, ao verificar como a Previdência Social brasileira, desbaratada,
desarticulada e desamparada, está entregue a administradores; na maior parte, incapazes de exercê-la. Os
seus regulamentos, subvertidos pela influência subvertidos pelas influências da politicalha e dos homens
que em nome do Governo procuram atingir o patrimônio institucional desses organismos, através de
interferência insólitas diante da própria Lei Orgânica da Previdência Social, que procura acautelar os
Institutos contra a nocividade de tais injunções governamentais.
Diz Sr. Presidente, o art. 1º da Lei nº 3.807 de 12 de agosto de 1960, que dispõe sobre previdência
social:
"A previdência social organizada na forma desta Lei tem por fim assegurar aos seus beneficiários os
meios indispensáveis de manutenção por motivo de idade avançada incapacidade, tempo de serviço pleno
ou morte daqueles de quem dependem economicamente bem como prestação de serviços que visem
proteção de sua saúde e concorram para seu bem-estar."
Sr.
Presidente,
não
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sendo
cumprida
entretanto,
com
seriedade
a
lei orgânica e vemos a previdência social brasileira, nos seus mais respeitavas órgãos,
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atingida pela cupidez de quantos a governam e desgovernam em prejuízo do segurado, que contribui com
sacrifício para seus órgãos de classe. Há reconhecer que várias das Juntas Governativas, dos chamados
Conselhos desses Institutos, estão agindo com estridente desfaçatez e irresponsabilidade através de
concessões incompreensíveis e de atos administrativos que visam a conceder benefícios injustificáveis a
certo grupo de postulantes, que tem o privilégio de gozar do favor político.
É fazendo críticas à realidade atual das obras institucionais de Getúlio Vargas, criticas construtivas e
vigilantes para que elas não depereçam ou retornem o ritmo de moralidade e de utilidade que tinham, ao ser
criadas, que presto minha homenagem ao grande morto, e assim, Sr. Presidente, passo a fazer desta
tribuna um apelo ao Sr. Ministro do Trabalho, com vistas ao Departamento Nacional de Previdência Social,
no sentido de que interfira ou intervenha, na Administração do IAAPC, tendo em vista o comentário ou
denúncia que vou oferecer.
Tenho em mãos uma folha do boletim oficial, daquele Instituto, em a qual se lê:
Promoção da SPP (DP) "A licença especial é um dos direitos do funcionário, previstos no artigo 116,
da Lei nº 1.711, de 28-10-52. Esse dispositivo legal está devidamente regulamentado pelo Decreto nº
38.204 de 3-11-55 O servidor para fazer jus à licença especial é preciso ter efetivo exercício dentro do
decênio correspondente, devendo a contagem de tempo de serviço obedecer as normas legais
estabelecidas. A Lei nº 3.615, de 12-8-59, dispõe em seu artigo 1º: "Os servidores públicos civis contarão,
para todos os efeitos, o tempo de serviço ativo prestado nas forças armadas, quando para ele convocado".
O fato deste diploma legal autorgar a contagem de tempo de serviço referido para todos os efeitos, não quer
dizer com isto, que possa ser aproveitado para efeito de licença especial quando haja interrupção entre o
exercício de uma atividade e outra, prestado pelo servidor. Conforme esclarecem os autos, houve
interrupção entre o período em que o requerente serviu ao Exército Nacional e a data de ingresso como
servidor deste Instituto, conseqüentemente, esse tempo de serviço não pode ser aproveitado para feito de
licença especial. Nestas condições, data venia discordamos do parecer de fls. 9 da douta Procuradoria
Geral, entendendo, assim, que a pretensão do requerente não merece acolhida face aos dispositivos legais
citados, disciplinadores da espécie."
O caso é o seguinte: um Procurador-Chefe, do IAPC, ao que parece chefe da Seção Jurídica, de
Consultas, afasta-se da, chefia para que a substitua um funcionário da sua confiança a fim de emitir parecer
sobre requerimento em que ele pleiteia, sui juris, seu próprio direito, concessão de licença especial, isto é,
licença prêmio, sob a alegação de estar amparado pela lei que outorga tempo dobrado aos servidores
públicos convocados durante a guerra. E, somando o tempo de suas atividades outras com esse período de
convocação, entendeu o jurista do IAPC que fazia jus à licença, mesmo tendo-se verificado interrupção
entre os dois períodos de serviço prestados.
Pensava o jurista postulante que o Presidente da Autarquia deveria conceder-lhe o favor legal. Mas,
quem deveria pronunciar-se sobre o mérito dessa licença? O próprio Departamento Jurídico do IAPC, órgão
competente para fazê-lo. Eis que se afasta, como acima dissemos, o Chefe da Seção, para que seu
substituto automático emita, parecer favorável à concessão flagrantemente legal.
Como se isso não bastasse, o processo vai à homologação do Procurador-Geral do IAPC
procurador-chefe, aquele que é consultado pela Presidência do instituto em todas as questões
jurídicas, ou de dúvida jurídica, e é S. S.ª quem homologa o parecer do seu colega, concedendo o pleiteado.
Todavia, o Diretor de Serviços Gerais do IAPC, com atribuições de julgar o requerimento; exara
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o luminoso despacho que acabei de ler para o Senado, em que S. S.ª sem funcionar como jurista não sei se
S. S.ª é também advogado – apenas vem dizer à Procuradoria Geral do Instituto que deixa de deferir o
pedido por falta de amparo legal.
Ora, Sr. Presidente, de duas uma, ou o IAPC já perdeu o senso da juridicidade na concessão dos
benefícios que lhe impede outorgar, ou então isto aconteceu somente agora e a atual procuradoria geral do
Instituto precisa ser reformada, e alguns dos seus chefes substituídos, na salvaguarda da moralidade
jurídica da Instituição. Perdeu a autoridade moral – com o citado despacho homologatório, o ProcuradorGeral do IAPC não tem mais crédito funcional para dizer da juridicidade de qualquer processo que tramitar
pela sua Procuradoria.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Gostaria de saber quem é o atual Procurador do IAPC.
O SR. PAULO FENDER: – Eu não gostaria de pronunciar nomes desta tribuna, mas, para atender a
V. Ex.ª direi que o estranho bacharel se chama Reynaldo Leonel de Rezende Alvim.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Fiz a pergunta porque o antecessor desse ilustre procurador, Dr.
Alamiro Buys de Barros foi meu colega de turma na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil.
Diplomamo-nos em 1936. Guardo de S. S.ª a melhor impressão e posso assegurar a V. Ex.ª que
demonstrou capacidade e ilibada conduta, em todos os postos que exerceu. V. Ex.ª no entanto, esclareceu
não se tratar desse meu antigo colega.
O SR. PAULO FENDER: – Obrigado ao Senador Jefferson de Aguiar. Agradeço a S. Ex ª porque, por
coincidência, sou também admirador do Dr. Alamiro Buys de Barros, grande nome naquela instituição de
previdência social como o é e o são, muitos outros juristas que ali mourejam no trabalho sem alarde, como
Abenatar Neto e outros, mas o que é fora de dúvida, Sr. Presidente, é que o próprio boletim interno do
IAPC, trazendo este fato ao conhecimento do funcionalismo da casa e agora, por meu intermédio, ao
conhecimento público, declara, inapelavelmente, a incompetência ou a má-fé do Procurador-Geral da
Instituição.
Não é possível que fique à mercê de tais descalabros aquele Instituto, quando sabemos que as juntas
atuais de administração dessas autarquias, constituídas, com exceção do representante do Governo e às
vezes sem exceção dele, de representantes de operários e de patrões que não estão afeitos ao trato dos
problemas administrativos, carecem da prática necessária para bem administrar e hão de louvar-se, a todo
instante, nos Serviços Jurídicos existentes.
É a denúncia que trago, fazendo questão de nela encontrar um exemplo para o que está ocorrendo
em toda a Previdência Social Brasileira e a ameaça em que se constitui para milhares de órfãos e viúvas
que vivem das pensões dessas instituições previdenciárias, cujo patrimônio está, evidentemente,
ameaçado, cuja ordem jurídica já se está desmoronando, ao que se vê, e cujo futuro é, fora de dúvida, que
será o mais sombrio, se isto continuar.
Portanto, Sr. Presidente, faço o meu apelo ao Ministro do Trabalho e ao Departamento Nacional de
Previdência Social, no sentido de que intervenham, com urgência, na Procuradoria Geral do IAPC, ali
restabelecendo a ordem jurídica, para que a obra imortal de Getúlio Vargas – a Previdência Social Brasileira
– não seja assim destruída, e o que é pior entre com aplausos injustificáveis de uma turbamulta demagógica
aos que dela se apossaram, sendo este apelo e esta denúncia a maior homenagem que poderá prestar ao
grande morto, por motivo da celebração de sua efeméride genetlíaca, a 19 do corrente. (Muito bem! Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin.
Enquanto discursava o Sr. Paulo Fender, o Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, assumindo-a o
Sr. Guido Mondin, e, posteriormente, os Srs. Rui Palmeira e Gilberto Marinho.
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, li, num jornal desta Capital, a Capital do Século, a CidadeCéu, Capital da Esperança, que crianças desmaiam em plena aula e a causa é a subnutrição. Também
recebi apelos de componentes de círculos de pais e mestres e, que me perguntavam, angustiados, porque
funcionam mal, em Brasília, os serviços da Campanha Nacional de Merenda Escolar. Procurei saber e o
mais que colhi é que a Campanha Nacional de Merenda Escolar funciona, aqui em convênio com a
Fundação Educacional de Brasília. Concluo, então que é a Fundação Educacional de Brasília a responsável
pela aplicação do plano nesta cidade. Mas continuo sem saber porque não estão sendo as escolas supridas
dos elementos necessários à preparação da merenda destinada aos desnutridos escolares.
Voto verdadeiro culto à sublimidade da Campanha, mas algo está errado.
Uma criança que desmaia de fome em aula, é um libelo, vergasta a nossa consciência, açoita o
Governo, chicoteia o Parlamento, desafia a Nação.
Tenho assistido a algumas reuniões dos dirigentes da Campanha Nacional de Merenda Escolar e
conservo a impressão do desprendimento, da abnegação, da humanidade que notei entre os que levam
avante essa obra redentora. Mas algo está errado e em Brasília há um foco a debelar.
A Campanha Nacional de Merenda Escolar surgiu para racionalizar os programas de merenda
existentes no país, extendê-los às localidades mais carentes de recursos, a fim de melhorar as técnicas de
nutrição do escolar, através de amplo movimento de educação alimentar. Sua instituição; em 1955, no
Ministério da Educação e Cultura, obedeceu a um plano previamente estabelecido, resultante dos estudos
levados a efeito por uma equipe de técnicos em diferentes pontos do território brasileiro.
Detendo-se particularmente no exame dos escolares pertencentes aos estabelecimentos de nível
primário, os inquéritos, orientados por médicos-nutrólogos, revelaram que a subnutrição entre as crianças
existe de forma generalizada em todo o país, não sendo estigma desta ou daquela área. Ela varia apenas
de uma região para outra, quanto à intensidade de suas manifestações. Na zona rural, mais que nas
grandes cidades industriais, o quadro de desnutridos se afigura com índices alarmantes, refletindo os efeitos
que a alimentação inadequada produz sobre a saúde dos jovens, impedindo-lhes de atingirem os níveis
normais de crescimento e de desenvolvimento físico-mental. Com efeito, ficou positivado que, em cada 10
alunos, 2 chegavam à escola em jejum, 3 bebiam somente café, 4 ingeriam café com pão e um tomava café
com leite, pão e manteiga.
Exemplos como este explicaram as razões pelas quais grande percentagem de escolares era
desatento e mostrava sono durante as aulas, fatigava-se com facilidade, oferecia pouca resistência às
enfermidades e não retinha normalmente as lições. Finalmente os inquéritos confirmaram que o índice de
freqüência nas escolas que serviam merenda era de fato mais elevado que nas escolas onde faltava a
pequena refeição.
Acrescento ainda dois exemplos que se tornaram constatação tragicamente clássica dos que
particularmente estão, pelo coração e pela ação integrados nesta campanha. Um é aquele do escolar que
esconde parte da merenda, para levá-la ao irmãozinho faminto que ficou em casa. Outro é o das crianças
que emagrecem durante as férias escolares, parque durante esse período, em casa, não lhe dão o mesmo
alimento.
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Recolhi, hoje, Sr. Presidente, de um recorte, mais dados dolorosos sobre esta situação. Estes nos
vêm da Guanabara e é um levantamento feito pela própria Campanha Nacional da Merenda Escolar.
Diz o noticiário:
"Uma pesquisa realizada pela Companhia Nacional da Merenda Escolar, em crianças de classe
média moradores da Glória e do Catete, revelou que 62% sofriam de anemia, 35% pesavam abaixo da
média normal e 84% apresentavam deficiência de ferro e cálcio.
O mesmo levantamento, analisando crianças da classe pobre dos morros de Catumbi e Laranjeiras,
revelou 82% de casos de anemia, 45% de peso abaixo do normal e 93% com insuficiência de ferro e cálcio."
A Campanha Nacional da Merenda Escolar, atônita, mas decidida, ao aperceber-se da extensão do
problema, idealizou um plano de emergência, que vem executando. Para cumprir a primeira etapa desta
operação, procurou selecionar os beneficiários dentro de uma escala de prioridade, levando em conta a
situação econômico-social, as condições ecológicas e os aspectos culturais de cada grupamento humano,
O Norte e o Nordeste da País. pelas suas acentuadas características de sub-desenvolvimento mereceram
desde logo especial atenção da Campanha.
A Campanha Nacional de Merenda Escolar vem recebendo valiosa colaboração do Fundo de
Proteção à Infância das Nações Unidas, que fornece leite em pó desnatado, em quantidade suficiente,
segundo os dados que tenho, possivelmente alterados, para atender 360 mil escolares e pré-escolares nas
áreas onde a incidência de subnutridos é observada com maior intensidade. Igualmente, o governo norteamericano, vem transferindo ao governo brasileiro, a preços razoáveis, parte dos seus excedentes de leite
em pó que serve para abastecer outras regiões que não as abrangidas pelo FISI. Governos Estaduais,
municipais, caixas escolares, etc., colaboram nesta cruzada de tanta grandeza humana.
Mas, a população escolar brasileira de nível primário será superior a 8 milhões. Por esta cifra se há
de deduzir que não é fácil a tarefa da Campanha. Pelos dados que colhi, o Orçamento da República, de
1955 a 1959, consignou para a Campanha, respectivamente as verbas de 10, 10, 45, 150 e 200 milhões de
cruzeiros. Para o corrente ano, dispõe a Campanha de 450 milhões de cruzeiros. Parece muito? Pois
calculemos e teremos, para cada criança, para um ano, a verba de Cr$ 56,25!
O tema, Senhor Presidente, merece muitas intervenções deste Plenário. Fiquemos, por ora, com
estes dados e voltemo-nos para Brasília.
Brasília tem um propósito ou a sina de ser exemplo em tudo para o resto do País. No plano
educacional: pretende espraiar experiências e métodos, mas não partamos de uma negligência: a de
dissociar educação de saúde. Há 22 anos, o então Secretário da Saúde dos Estados Unidos, Thomas
Parran, advertia que é um desperdício de tempo e dinheiro tentar educar crianças subnutridas.
Segundo os nutrólogos brasileiros, o desperdício, no caso do Brasil, se reflete no fato de que, em
cada dez brasileiros matriculados na primeira série do curso primário, apenas um chega ao 4º ano, e a
desnutrição é apontada como principal causa dessa situação que afeta 45% da população, índice referente
ao contingente de crianças em idade escolar no País.
Pois, em Brasília, há muita fome, dentro e fora das escolas.
E na Capital da República, esta estranha Capital, Capital do Século, Cidade-Céu, Capial da
Esperança, onde as reuniões alegadas se sucedem para que espaireçam dos seus tédios os que não se
apercebem da angústia que nos cerca, – nesta Cidade de discutíveis grandezas, crianças desmaiam de
fome nas escolas!
E porque não compreendo que uma criança, a mais sagrada flor do universo, sofra por nossa incúria;
porque não compreendo nenhuma impassividade diante do apelo de inocentes desnutridos, peço aos
responsáveis pelo que ocorre aqui, diante dos nossos olhos, que não demorem um Minuto na solução do
que cumpre fazer em relação à Merenda Escolar.
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Nossas vozes, Senhor Presidente, raro transpõem as paredes desta Casa, ou diluem-se na síntese
das divulgações.por isto lembro com melancolia, uma velha canção de Francisco Alves, o seresteiro morto,
quando clamava, em seus versos, "olhai as crianças do nosso Brasil". (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Padre Calazans.
O SR. PADRE CALAZANS: – Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, nestes últimos dias, toda a
imprensa do Brasil e, acredito, do mundo, esteve preocupada com um dos aspectos de maior ignomínia
para o nosso século – a venda de criaturas humanas.
O Globo de hoje, comentando a venda dos prisioneiros de Cuba, cita artigo de um jornal de Nova
Iorque e diz o seguinte:
"O QUE RESTA À VENDA
Enquanto isso, em Nova Iorque, o New York Herald Tribune publicou, ontem, um editorial intitulado
"O Pirata do Castelo do Príncipe", em que diz que o mundo pode ver a degradação final do comunismo no
espetáculo do resgate dos prisioneiros da invasão de Cuba. Acrescenta o editorial: "As prisões de Castro
estão repletas de milhares de prisioneiros, que ainda não foram postos à venda, mas Castro não vacilaria
em fazê-lo, pois está ficando sem artigos essenciais para trocá-los por armas. Os três anos de seu regime
tornaram de tal forma anêmica a economia da Ilha, que já não sobra muito para vender, com exceção de
seres humanos."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é impressionante que, com o mundo cheio de universidades, com
todos os esforços para aperfeiçoamento da cultura humana, com todos os congressos na defesa dos
direitos do homem, bom à Proclamação da ONU sobre esses direitos, depois de vinte séculos de
cristianismo, assistamos a esse espetáculo de recuo ao tempo dos bárbaros.
Aqueles que tentaram invadir a ilha para levar a liberdade ao nome de Deus, vencidos naquela
batalha, tornaram-se prisioneiros e hoje pesa sobre eles, ou a sentença de morte, ou o serem vendidos, Sr.
Presidente, como se vendem porcos, como se vendem bois.
É impressionante que fatos dessa natureza ocorram nesta hora, quando se fala em desarmamento,
quando reunem Chanceleres de tantas nações, uns defendendo aquele princípio de neutralidade, que é
sempre uma atitude estúpida e ao arrepio da razão de qualquer ser que tenha um mínimo de formação
moral, pois, como dizia Rui Barbosa, não há neutralidade entre a Justiça e a injustiça, entre a mentira e a
verdade, entre o crime a virtude.
Impressionante principalmente, Sr. Presidente, é que o nosso País, em Punta del Este, com aquele
cuidado na defesa de princípios de liberdade; tenha se batido pela autodeterminação, uma dessas palavras
novas que vão aparecendo, neologismos que não dizem senão o que já se falava e que a palavra
independência traduz muito bem.
Com essa atitude fraca, frágil, verdadeira forma de suicídio da democracia, deixamos um pirata
vizinho oferecer ao mundo, todos os dias, esses espetáculos deprimentes que não correspondem ao
estágio da civilização do mundo. E esses piratas de Cuba, para vergonha nossa, ainda trazem ao colo a
maior condecoração do Brasil!
Cuba, hoje, Sr. Presidente, é um mercado, uma feira, assemelha-se aos velhos currais do Conselho,
onde preços eram colocados sobre criaturas humanas.
São esses mesmos piratas que falam contra o colonialismo, contra o imperialismo.
São
eles
que
continuam
pregando
a
mesma
mentira
da
terra
de
Khruschev,
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onde tantos hipócritas, – hipócritas porque estão cansados de saber que tudo isto é mentira, – cada dia
reforçam e tornam mais forte a ação dos comunistas no mundo e a invasão dos comunistas nas pátrias
ainda livres.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS: – Com todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A felicidade dos vencidos, na invasão de Cuba, foi certamente a
necessidade de dinheiro de Fidel Castro. Não tivesse ele tanta necessidade de dinheiro, os prisioneiros
teriam sido levados ao paredon. Para felicidades deles, ou por infelicidade, ainda vivem mercê dessa
ganância de dinheiro que empolga o bruto que hoje governa Cuba.
O SR. PADRE CALAZANS: – Tem V. Ex.ª toda a razão, Sr. Senador pelo Ceará, mas é terrível o
espetáculo dessas criaturas serem vendidas como se vendem porcos. E o mundo assiste a esse doloroso
espetáculo. Poucas vozes se levantam. Alguns apelos, apenas, mais nada.
Diz-se que precisa ser garantida a auto-determinação de Cuba! Auto-determinação não é direito que
se arroga um ditador, um tirano, de cassar liberdades, de oprimir um povo, de destruir o direito, de esmagar
todas as formas de direito natural. Isso não é autodeterminação, Sr. Presidente, isso é crime! Não é preciso
ser letrado, não é preciso freqüentar faculdades, não é preciso pertencer ao Ministério das Relações
Exteriores para saber que isso é crime. Qualquer pessoa humilde, sem instrução, sabe que é crime!
Se autodeterminação é o direito de um povo escolher seu chefe de regime livremente, por eleições,
contanto que esse regime de governo não fira direito natural, ai concordo. Ferir direito natural não será
autodeterminação, e se fôssemos defender essa tese, por que não garantir autodeterminação para todos os
assassinos e todos os ladrões?
Sr. Presidente, há normas morais que são tão elementares, que é impressionante.que no século XX
se tenha chegado a essa estupidez humana e se tente confundir as massas e o povo. Mas o que mais nos
envergonha e mais nos compadece é essa extrema estupidez democrática, sim, estupidez democrática, de
defender mentiras porque ditas com eloqüência perante o conselho dos povos, através de formalismo
jurídico semelhante ao que imperou no mundo judeu quando se levava Cristo ao patíbulo – é bom recordar
porque estamos às vésperas da Semana Santa – em nome de uma razão de Estado e se colocava sobre a
cabeça de Barrabás uma coroa para proclamar todo esse formalismo jurídico que Cristo nos dizia e que
estava expresso naquela fórmula da palavra de Deus. Aqueles que limpavam as bordas das taças para
beber o veneno;aqueles a quem chamavam Sepulcros Caiados,. por fora usavam todas essas expressões
altissonantes, mas por dentro, Sr. Presidente, imperava a podridão, a covardia, iníquas ambições, apego ao
posto e, mais do que tudo isso, a desgraçada. vaidade humana, esse conceito do espírito que faz com que
os homens se acovardem perante a Verdade e a Justiça.
A história que aprendemos na infância foi a que nos ofereceram os gregos e os romanos, capítulos
épicos de homens que morriam, quer em idade avançada, quer na juventude, para dar testemunho à
Verdade e à Justiça!
Hoje, Sr. Presidente, os homens que assumem postos de responsabilidade nas nações acovardamse – acovardam-se para defender apenas um assento, uma poltrona e a glória de ser ministro; mas não têm
coragem de colocar na sua fala e nos seus empreendimentos o que aprenderam nos bancos da escola em
defesa do Direito, da Verdade e da Justiça!
Cada vez me convenço mais da feliz expressão de um grande escritor:
"Entre os mártires, o maior é sempre aquele que foi capaz de morrer pela Verdades, de morrer pela
Justiça."
É entre os príncipes, Sr. Presidente, o maior é aquele capaz de pensar, governar e morrer pela
Verdade e pela Justiça.
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Estamos chegando à época de repetir ao mundo o que dizia La Fontaine:
"Temos apenas de saudar togas!"
Saudar togas, Sr. Presidente, porque estão esvaziados os pensamentos, vazios de todo o
pensamento de Verdade e de Justiça. É um caminho longo, que vem de Augusto e Scipião; que vem de
Cícero, formando gerações e incutindo-lhes esse espírito de Verdade e de Justiça: E a América, Sr.
Presidente, assistiu a essa deprimente feira humana, onde as criaturas, filhas de Deus, cometem o terrível
"crime" de amar a liberdade, de querer continuar servindo e amando a Deus, de querer escolher um
governo para si.
Agora, há um pirata que substitui outro pirata! Um ladrão que substitui outro ladrão, um tirano que
substitui outro tirano e onde um tirano passado é acusado e o.tirano que o sucede, o moderno; é
proclamado rei!
Isto faz-me lembrar uma página sobre o bom ladrão, que o Padre Vieira leu para seus irmãos e que
diz:
"Um dia, um filósofo romano viu passar, pelas ruas de Roma, um pequeno ladrão preso, e quem o
conduzia debaixo de vara, era um ladrão grande, importante. E ele disse: "Parai, ó, homens, e vede esse
espetáculo: um ladrão grande leva para o cárcere um ladrão pequeno!"
É o que se está fazendo nesta falsa democracia, democracia de eunucos, democracia de
ambiciosos e de vaidosos, que pensam que democracia é o seu retrato nas manchetes das revistas e
jornais internacionais, enquanto seus irmãos morrem e são levados ao cadafalso.
A América, Sr. Presidente, retrocede vinte séculos, revivendo a época das perseguições de Nero.
Mas ali pelo menos havia o Paganismo; o Cristianismo estava ainda no inicio, no começo, não tinha ungido
o coração e a alma dos povos! Hoje, com vinte séculos de Cristianismo, o que percebemos, no fundo, é
medo e vaidade; medo dos comunistas, e o que é mais doloroso, principalmente quando se tem uma
eleição pela frente e os políticos precisam dessa carta vermelha (exibe) para disputar com sucesso; nos
pleitos eleitorais, os votos dos comunistas, como se fosse glorioso para alguém chegar a uma posição, a
um posto, pela força dos votos da traição, dos inimigos de Deus, dos inimigos de todas as formas do
direito natural e da dignidade humana!
Ai está Fidel Castro, aí está o Sr. "Che" Guevara, o condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul,
para ignomínia desta Nação.
Aí estão, Sr. Presidente, esses donos de mercado humano. Os mesmos que falam, como neste
País, na defesa das nações africanas, na autodeterminação de Cuba, não têm coragem de se bater para
que Berlim, parte da Alemanha, volte à sua própria estrutura e que a liberdade reine nas nações satélites,
escravas da rouquidão de Khruchtchev e de sua forma jurídica de liberdade.
Essas criaturas, esses filhos de Deus, atirados a esse mercado, a essa feira humana, sabem qual o
preço que o comunismo deles exige. Mesmo de seus aliados esse preço imposto é grande como, por
exemplo, a China que se viu obrigada a desmontar muitas de suas usinas "de açúcar para cobrir a ajuda
que deu a Cuba.
Esses prisioneiros, Sr. Presidente, que não têm senão Deus, a verdade e a justiça, dizem que ou
irão para a morte como os bois para o matadouro ou serão vendidos como porcos, por algumas moedas,
como Cristo o foi por Judas. Serão vendidos, serão trocados por essas moedas que, como dizia Giovani
Papini na sua "A vida de Cristo", são o estrume do Diabo, para obterem liberdade e para que o comunismo
continue.
Eles estão, hoje, em Cuba nesse mercado, nessa feira, dizendo ao Itamarati e a todos os
representantes das nações americanas que se acovardaram para satisfazer suas ambições e vaidades,
que cairá igualmente sobre eles o destino de serem vendidos pela traição de todos os judas, para pagarem
os pecados políticos, os pecados da Pátria, que não se pagam na eternidade mas no tempo, porque as
Pátrias são temporárias.
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O SR. AFRÂNIO LAGES: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS: – Com muita honra.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Estou de pleno acordo com as palavras que V. Ex.ª pronuncia e acredito
sejam as de todos os brasileiros que ainda tenham um pouco de sentimento, um pouco de. vergonha. No
caso dos prisioneiros de Cuba tem o Brasil uma responsabilidade muito grande. A política exterior do Brasil
adotada pelo Itamarati deu mão forte a Fidel Castro para o julgamento desses prisioneiros. Se o Itamarati
tivesse adotado. uma política severa em Punta del Este, acredito que Fidel Castro não estaria vendendo os
prisioneiros da praia Giron como está fazendo.
O SR. PADRE CALAZANS: – Nobre Senador Afrânio Lages; agradeço o aparte com que me honra.
É uma vergonha, diz bem V. Ex.ª, para nós brasileiros. Se o braço: de Fidel Castro e o de "Che" Guevara
são fortes e pesados, mais fortes e pesados tornaram-se pela política exterior do Itamarati, do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil.
Hoje, eles vão para a morte ou serão vendidos, enquanto os criminosos astentam no peito a Ordem
do Cruzeiro de Sul!
Sr. Presidente, termino com as palavras de Cristo no Evangelho: "Quem tem ouvidos para ouvir
ouça."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a Mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1ºSecretário.
São lidos e deferidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 119, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeremos, nos têrmos do Regimento em vigor, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Saúde as seguintes informações:
os
a) se esse Ministério já tomou as providências necessárias para o cumprimento das leis n 3.780 e
3.967, respectivamente, de 12 de julho de 1960 e 5 de outubro de 1961, com relação aos servidores do
Departamento Nacional de Endemias Rurais – (DNERU) e da Campanha Nacional de Tuberculose;
b) quando serão remetidos aos órgãos competentes, para a devida apreciação, os enquadramentos
previstos naqueles diplomas legais;
c) se esse Ministério já determinou o andamento de cerca de 6.000 processos de servidores do
DNERU e relativos à gratificação de risco de vida e que se achavam paralisados por determinação do
Governo Jânio Quadros.
Sala das Sessões, em 12. de abril de 1962. – Afrânio Lages – Rui Palmeira – Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO Nº 120, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeremos, nos têrmos do Regimento em vigor, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro. da Agricultura, as seguintes informações:
a) se esse Ministério tomou conhecimento da suspensão em data de 23 de março último, das aulas
da Escola de Agronomia de Areias, rio Estado da Paraíba, determinada por uma greve de estudantes;
b) quais os motivos que invocaram os estudantes para a deflagração da greve;
c) quais as providências tomadas por esse Ministério para o término da greve e o reinicio das aulas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Afrânio Lages – Rui Palmeira.
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REQUERIMENTO Nº 121, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeremos sejam solicitadas, nos têrmos do Regimento em vigor à Comissão do Vale do São
Francisco, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Ministros, as seguintes
informações:
a) quais os motivos que levaram a Comissão do Vale do São Francisco a fixar remuneração diversa
para os tratoristas e motoristas que lhe prestam serviços, situando os últimos em desigualdade gritante com
relação aos primeiros;
b) se vem sendo pago ao pessoal da Empresa Fluvial do Baixo São Francisco, ora subordinado à
Comissão, o abono de família a que tem direito.
os
c) se a Comissão já realizou as tarefas necessárias para o cumprimento das Leis n. 3.780, 3.967,
respectivamente de 12 de julho de 1960 e 5 de outubro de 1961;
d) quando será remetido aos órgãos competentes para a devida apreciação o enquadramento de
seus servidores previsto naqueles diplomas legais.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Senador Afrânio Lages – Rui Palmeira.
REQUERIMENTO Nº 122, DE 1962
Senhor Presidente:
Em vista de não terem chegado até o momento as informações solicitadas no Requerimento nº
427/61, de minha autoria, encaminhado ao Instituto Brasileiro do Café pelo Oficio desta Casa, nº 657, de 17
de novembro de 1961, requeiro, nos termos do Regimento, seja reiterado àquele pedido, transcrevendo-se
integralmente o Requerimento nº 427/61, novamente.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Senador Nelson Maculan.
REQUERIMENTO Nº 123, DE 1962
Senhor Presidente:
Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro seja solicitado do Instituto Brasileiro do Café o
envio a esta Casa de uma via de todas as faturas pagas pelo IBC, referentes à compra dos cafés da safra
em curso, iniciada a 15 de janeiro do corrente ano, a partir daquela data e até que termine a
comercialização da safra.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Senador Nelson Maculan.
REQUERIMENTO Nº 124, DE 1962
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma do Regimento, sejam solicitadas do Instituto Brasileiro do Café as seguintes
informações:
1 – Se, para o Giro Ciclístico da Itália e "Tour de Trance", foram entregues 4.000 sacas de café do
entreposto de Trieste;
2 – Se, inclusive, foram entregues também 500 sacas de café de melhor qualidade para o mesmo fim;
3 – Se foi autorizada a reexportação do café de Trieste para outros mercados,
4 – Em caso afirmativo, quem autorizou e quais os motivos que determinaram essa autorização;
5 – Se a Gazeta dos Esportes, jornal italiano, deu cobertura publicitária e propagandística do café
brasileiro, ou simplesmente publicou um placar com o resultado das etapas vencidas sob o título "Troféu
Café Brasil";
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6 – Quais as vantagens oriundas da propaganda eventualmente feita por esse meio, e detalhes
dessas vantagens;
7 – Quanto custou ao País, em dólares, o café entregue para aqueles fins, incluindo-se frete e
armazenagem;
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Senador Nelson Maculan.
REQUERIMENTO Nº 125, DE 1962
Senhor Presidente:
Na forma do que dispõe o Regimento Interne, requeiro sejam solicitadas do Instituto Brasileiro do
Café as seguintes informações:
1 – Quantos funcionários existem atualmente nos escritórios do Instituto, no exterior?
2 – Relação nominal, indicando funções e lotação;
3 – Quais os salários que percebem, inclusive, se fôr o caso, gratificações adicionais, e quaisquer
outras vantagens, nominalmente.
"'Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Senador Nelson Macular.
REQUERIMENTO Nº 126, DE 1962
Senhor Presidente:
Na forma do quê dispõe o Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas do Instituto Brasileiro do
Café as seguintes informações:
1 – Qual a firma a que foi entregue o serviço de pintura do café (para desnaturação)?
2 – Relação dos lotes de café entregues a essa firma para execução daquele serviço, com as
quantidades de sacas e peso respectivo.
3 – Qual a quebra de peso verificada na devolução do café desnaturado por esse processo?
4 – Custo da operação;
5 – Quais as razões que determinaram à Diretoria do IBC fazer transportar o café do porto de
Paranaguá ao do Rio de Janeiro, a fim de ser desnaturado nessa, última cidade e distribuído nos mercados
internos?
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Senador Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Passa-se -à
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de origem) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES das Comissões:
– de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
– de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho.
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2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob números 1 a 3 – CSPC;
– de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 demarco), favorável ao projeto e às emendas.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – A lista de presença acusa o comparecimento de 29 Srs.
Senadores. Não há, portanto, quorum para votação. A apreciação da matéria fica adiada para a próxima
sessão.
Item 2
Discussão suplementar (Regimento, art. 275-A) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº93, de 1957 (nº399-D, de 1955 na Casa de origem) que regula o exercício do Magistério da
Marinha, tendo:
PARECER, nº 68, de 1962, da Comissão:
– de Redação, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de Emendas
apresentadas ao Substitutivo.
São lidas e apoiadas as seguintes:
EMENDA Nº1
Ao art. 2º e ao art. 9º
Onde se lê:
"Diretoria do Pessoal, através do Departamento de Instrução."
Leia-se:
"Diretoria do Pessoal, através do seu Departamento de Instrução."
Justificação
Visa, a presente emenda, a melhor definir que o Departamento de Instrução, a que se referem os
dispositivos, é o Departamento de Instrução da Diretoria do Pessoal.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 2
Ao parágrafo único do art. 6º
Onde se lê:
"Parágrafo único – As turmas não poderão ter efetivo superior a 40 (quarenta) alunos."
Leia-se:
"Parágrafo único – O efetivo-base das turmas será de 40 (quarenta) alunos."
Justificação
O texto do parágrafo, data vênia, a idéia da parágrafo do substitutivo, aprovado pelas Comissões e
pelo Plenário, que era a de ligar a fixação do número de professôres ao efetivo das turmas e não,
propriamente, fixar o número máximo desse efetivo, matéria que pertence ao domínio da Pedagogia e que,
salvo melhor juízo, não deve constar do texto da lei.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
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EMENDA Nº3
Ao art. 7º
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação, mantendo-se os parágrafos ao mesmo oferecidos:
"Art. 7º O número de professos efetivos dos estabelecimentos de ensino superior e médio será fixado
por Decreto, de acordo com o número de disciplinas teóricas que constituem os currículos de cada
estabelecimento, previstas na forma indicada no § 1º do art. 59 desta lei, obedecidas as disposições do
parágrafo único do art. 6º e as do § 1º deste artigo, e respeitados os limites de sessenta e cinco (65)
professores de ensino superior e cento e setenta (170) de ensino médio.
Justificação
A redação do vencido, além de se referir ao inexistente Quadro de Professores da Marinha, fixa
rigidamente as disciplinas a serem selecionadas nos estabelecimentos de ensino superior e médio da
Marinha, bem como o número de professores efetivos dessas disciplinas.
Data vênia, essa fixação não levou em conta, entre outras, as seguintes matérias lecionadas na
Escola Naval e no Colégio Naval: Álgebra, Análise Matemática, Complementos de Álgebra e Introdução ao
Cálculo Diferencial e Integral, Contabilidade, Desenho Técnico, Estatística, Filosofia, Física, Francês,
Geografia Econômica, Geografia Geral e do Brasil, Geometria Elementar, História Geral e do Brasil,
Merceologia, Trigonometria.
Acresce que o vencido fez constar (art. 3º) que se compreende, para os efeitos da lei, por
estabelecimento de ensino, os Centros de Instrução da Marinha, os Cursos de Formação Industrial ou
Técnico Profissional, de Especialização ou Aperfeiçoamento de Oficiais, praças e artífices, da ativa ou da
reserva, e Colégio Naval, a Escola Naval e a Escola de Guerra Naval, estabelecimentos esses onde são
ministrados conhecimentos correspondentes aos graus superior e médio.
Nessa variada gama de Escolas e Cursos, os curriculos têm de acompanhar a evolução técnica do
País e as turmas de alunos são suscetíveis de continuados acréscimos, fruto das necessidades da Marinha.
Há disciplinas, como a Geometria analítica, o Desenho, o Inglês, a Física, o Português e a Química,
que são lecionadas em níveis diversos, exigindo o aproveitamento de professores dos níveis
correspondentes, uns nas escolas de grau superior e outros nas de grau médio.
Nestas condições, entendemos ser mais conveniente dispor a distribuição das disciplinas, ministradas
nos diversos estabelecimentos da Marinha, de conformidade com o esquema consagrado tradicionalmente,
isto é fixando-se o número de professores efetivos de acordo com o número de disciplinas teóricas que
constituem os currículos de cada estabelecimento, como indicado no § 1º do art. 5º, atendidos os limites
previstos nesta emenda e obedecidas as disposições do parágrafo único do art. 6º e as do § 1º do art. 7 º, a
saber:
"Art. 6º........................................................................................................................................................
Parágrafo único – As turmas não poderão ter efetivo superior a 40 (quarenta) alunos.
Art. 7º.........................................................................................................................................................
§ 1º – Quando o número de horas de aulas semanais, exigido pelas disciplinas a lecionar, exceder
dezoito, no ensino de grau superior e 24 (vinte e quatro) no de grau médio, haverá tantos professores, além
de 2 (dois), quantos necessários para que não sejam excedidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 28.
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Art. 28........................................................................................................................................................
§ 1º – Para os professores e instrutores são estabelecidos os seguintes limites semanais de horas de
aulas: no ensino superior, 9 (nove); no médio, 12 (doze); no elementar, 15 (quinze).
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 4
Ao art. 8º
Acrescente-se, in fine: ... "da Marinha".
Justificação
Visa a presente emenda a melhor definir que a repartição, através da qual será ouvida a Diretoria do
Pessoal, é a Secretaria Geral da Marinha, órgão da alta Administração Naval incumbido dos assuntos
relativos ao pessoal civil da Marinha.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 5
Ao art. 11, alínea d
Onde se lê:
"d) Além de uma prova escrita e uma prova didática, oral e pública, o candidato será obrigado à
defesa pública de monografia que revele conhecimentos atualizados sobre a disciplina a lecionar."
Leia-se:
"d) O candidato será submetido a uma prova escrita e a uma prova didática, oral e pública, nas quais
deverá revelar conhecimentos atualizados sobre a disciplina a lecionar."
Justificação
A defesa pública de monografia assegura, implicitamente, ao candidato aprovado e classificado, o
título de "catedrático", o que foge ao espírito do substitutivo, como se infere do art. 4º do "vencido".
O concurso de títulos e de provas a ser prestado, de acordo com o mandamento constitucional, não
sofrerá abalo em sua estrutura legal se as provas a que serão submetidos os candidatos se limitarem às
previstas na presente emenda, isto é, a prova escrita e a prova didática, oral e pública.
A supressão da defesa de tese implicará em se conferir maior valor relativo à eficiência na
transmissão dos conhecimentos, obedecida a moderna técnica de ensino, sem prejuízo do ponderável e
justo valor atribuído aos conhecimentos atualizados_ do candidato, a serem aferidos nas provas citadas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 6
Suprima-se a alínea f do art. 12.
Justificação
O art. 12 cogita das condições a que devem satisfazer os professores em comissão, os quais, de
conformidade com o parágrafo único do art. 4º e com a alínea a do próprio art. 12, são oficiais da Marinha
de Guerra.
Parece, assim, impertinente exigir, de oficiais da Marinha de Guerra, que provem possuir idoneidade
moral, perante a própria corporação a que pertencem, mediante atestado policial ou de autoridade judiciária.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
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EMENDA Nº 7
Ao art. 15.
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação, mantendo-se as alíneas e o parágrafo único:
"Art. 15 – Observado o disposto na Lei de Inatividade dos Militares ou no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, o professor efetivo poderá ser afastado do serviço no magistério da Marinha e
posto em disponibilidade, reformado ou aposentado."
Justificação
O vencido, estabelecendo, no parágrafo único do art. 4º e no art. 11, alínea c, que os professores
efetivos poderão ser, indistintamente, civis ou militares, não cogitou desse particular no art. 15, de cujo texto
se infere que os professores civis efetivos estariam sujeitos às disposições da Lei de Inatividade dos
Militares. Tal sujeição contraria expressamente o art. 27 do vencido, pelo que apresentamos, para sanar a
falha existente, a presente emenda.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 8
Dê-se ao art. 19 do vencido, a seguinte redação:
"Art. 19 – O oficial, quando nomeado professor efetivo, será transferido para a reserva remunerada no
posto imediatamente superior ao que tiver na ativa, passando a figurar no Almanaque do Ministério da
Marinha e no Boletim Mensal dos Corpos e Quadros da Armada em lista à parte, independente do cargo e
quadro a que pertencia na ativa.
Parágrafo único – Não poderá haver transferência em posto superior ao de Capitão-de-Mar-eGuerra."
Justificação
Procura-se, com esta emenda, restabelecer dispositivo do substitutivo.
A Comissão de Educação, ao opinar sobre a supressão da parte final do art. 24 do substitutivo,
proposta pela Emenda nº 7 (CCJ), e que implicava na transferência para a reserva remunerada no mesmo
posto, disse, textualmente, que "a emenda da douta Comissão de Constituição e Justiça provocará
incontestável desistímulo aos oficiais que exerçam o magistério da Marinha".
Isto porque a lei vigente já concede esse benefício e há que estimular oficiais que, para exercerem o
magistério, deverão estar impedidos do acesso ao almirantado, posto incompatível com esse exercício.
O vencido omitiu-se quanto a essa incompatibilidade, motivo por que sugerimos, também, a inclusão
de um parágrafo único.
Concordo com a restauração do preceito, como a restrição do parágrafo único.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 9
Acrescente-se ao art. 21, in fine: "...cabendo-lhe os direitos e deveres estipulados no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, observado o disposto no art. 28 desta lei".
E substitua-se, no art. 24, a expressão "O professor efetivo" por "O oficial professor efetivo".
Justificação
O art. 24 só se refere, em face do estatuído no art. 27, aos professores efetivos que forem militares,
omitindo-se, pois, o vencido, quanto aos civis, no que concerne a direitos e deveres.
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Visa, a presente emenda, destarte, a corrigir essa omissão, aperfeiçoando-se o texto do Projeto.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 10
Acrescente-se um § 1º ao art. 34:
§ 1º – O aproveitamento do professor em disponibilidade, em estabelecimento outro que aquele a
cujo efetivo pertencia, só poderá ser determinado mediante assentimento do interessado e desde que
consulte os interesses do ensino", transformando-se o seu parágrafo único em § 2º, com a seguinte
redação:
"§ 2º – Quando não ocorrer qualquer das hipóteses previstas neste artigo e no § 1º, o professor em
disponibilidade remunerada permanecerá nessa situação até ser reformado ou aposentado."
Justificação
Visa, a presente emenda, definir as possibilidades de aproveitamento dos professores em
disponibilidade em estabelecimentos diversos daqueles a cujo efetivo pertenciam.
Preenche-se, assim, uma lacuna pois o art. 34 do vencido, e suas alíneas, cogitam, apenas, do
aproveitamento no próprio estabelecimento e nas funções previstas no art. 29.
Visa-se, também, a adaptar o dispositivo à circunstância de os professores em disponibilidade
poderem ser civis, que são aposentados e não reformados.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 11
Acrescente-se, entre os arts. 36 e 37 do vencido, dando aos demais a numeração conveniente, o
seguinte:
"Art. – Computadas as vagas de professor efetivo, na: forma prevista nesta lei, serão consideradas
preenchidas, para efeito numérico, as que estiverem ocupadas tanto pelos professores catedráticos e
professores militares adjuntos efetivos, em exercício na Escola Naval, como pelos professores do Quadro
do Pessoal do Ministério da Marinha, que se acharem em exercício nos estabelecimentos de ensino de grau
médio.
Parágrafo único – As vagas que ocorrerem por afastamento definitivo dos mencionados professores
serão preenchidas de acordo com o que estabelece a presente lei."
Justificação
Visa, a presente emenda, a evitar que sejam admitidos professores em número superior ao
necessário, para o ensino dos estabelecimentos de grau superior e médio.
Como o art. 35 assegurou direitos adquiridos, os professores mencionados continuarão em exercício,
sendo desnecessário admitir outros para vagas que eles atualmente ocupam.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 12
Ao art. 36
Corrijam-se as expressões "extra-numerários – mensalistas das tabelas únicas" e "sua designação,
nas citadas tabelas únicas", respectivamente, por "do Quadro de Pessoal" e "seu enquadramento".
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Justificação
Visa a presente emenda a ajustar o dispositivo dentro das expressões consagradas, atualmente, no
Serviço Público Federal.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 13
Acrescente-se, onde convier, no Capítulo V – Das Disposições Transitórias:
"Art. – Aos atuais professores civis, em exercício no Magistério da Marinha, habilitados para
provimento de vagas de Professor de Ensino Elementar, Industrial Básico ou Técnico, e que estejam
vinculados ao Magistério da Marinha por termo de compromisso lavrado com os Comandos de Distritos
Navais, Escolas de Aprendizes Marinheiros, Arsenais e Centros de Instrução, são estendidos os direitos,
regalias e vantagens asseguradas pelo art. 35 desta lei, nos níveis correspondentes."
Justificação
Visa, a presente emenda, a restabelecer a Emenda nº 30, de Plenário, que mereceu aprovação
unânime das Comissões técnicas desta Casa e que veio a ser considerada prejudicada, quando da votação,
em virtude do equívoco manifesto da redação da Emenda nº39.
Trata-se, na espécie, de melhor definir os direitos dos professores mencionados e ampará-los dentro
dos limites constitucionais, da mesma forma que já o fez, para os professores do Quadro do Pessoal do
Ministério da Marinha, no art. 35, a Lei nº 3.410, de 16 de julho de 1958.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Em discussão o substitutivo com as emendas de Comissão.
(Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
A matéria voltará às Comissões competentes, a fim de se pronunciarem sobre as emendas.
As demais matérias constantes da Ordem do Dia de hoje dependem de votação.
Não se verificando quorum ficam adiadas para a sessão seguinte.
Há ainda oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendia fazer a apreciação
sobre matéria que constou do discurso do nobre Senador Padre Calazans, contra a atitude do ditador
cubano que retomou às eras primitivas e passou ao mercado de escravos, afrontando a Humanidade e
diminuindo aquela nação que se vê, mais uma vez, transtornada pelos comunistas, que a diminuíram.
Procuraria reiterar aqui aqueles pronunciamentos admiráveis dos editoriais de "O Globo" e de "O
Correio da Manhã", que tão bem manifestaram o pensamento unânime da Nação brasileira contra o
regresso que se aprecia e se lamenta.
Era meu propósito condenar a escravatura e o tráfico de escravos que se proclama nas Caraíbas,
contra os princípios cristãos e, até mesmo, contra os fundamentais direitos do homem.
Jamais se poderia regredir tanto corno está fazendo Fidel Castro, diminuído pelos comunistas, tendo
um filho prisioneiro na "Cortina de Ferro" e sem nenhum poder mais em Cuba, porque ele também é
escravo, escravo da pior espécie porque, consciente e voluntariamente, entregou sua nação aos legítimos
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representantes da área moscovita, que diminuíram Cuba e a humilham e a desrespeitam perante todas as
nações do mundo.
Mas, a palavra admirável do Padre Calazans já estigmatizou o processo escravagista em curso na
nação cubana, interpretando o pensamento do Senado Federal e, também, da Nação brasileira, porque não
poderemos suportar a exibição lamentável que se faz nas Américas, no país diminuído pelos comunistas.
Sr. Presidente, não é só na área comunista de Cuba que esse processo lamentável se desenvolve;
na Alemanha Oriental, há bem poucos dias; vimos um tablóide distribuído, exibindo alemães em fuga da
escravatura russa que ali impera e o "muro da vergonha" vedando o trânsito daqueles que procuravam a
liberdade, inclusive de um ancião, de mais de setenta anos, lançando-se à aventura da fuga por uma janela,
apoiado por um operário que procurava elevar-se ao quarto de onde fugia, acossado por três esbirros da
Policia Comunista.
As crianças, naquelas fotografias exibidas, mostram o que há no império moscovita: funestas vidas,
tristes e melancólicas, entre as cercas de arame farpado, sem possibilidades de fuga: os que conseguem
escapar são perseguidos pela polícia e os que ficam são por ela fuzilados.
Este drama bem exibe aquelas lamentáveis demonstrações de luta pela auto-determinação e pela
independência dos países que temos adotado unilateralmente, procurando, apenas, transformar estas
palavras em dados que se contem numa caixa de segredos para utilizações proveitosas.
Deixo aqui, portanto, em síntese, ratificando e aprovando a oração do nobre Senador Padre
Calazans, ilustre representante do Estado de São Paulo, as palavras que pretendia proferir para condenar
veementemente, a ação de Fidel Castro, que não respeita a sua Pátria e atenta contra os direitos
comezinhos de seus patrícios.
Prosseguindo, Sr. Presidente, vou tratar de assunto que diz respeito ao meu Estado para louvar a
ação do Sr. Ministro Virgílio Távora que, incentivando a construção portuária no Espírito Santo, pretende ali
aplicar cerca de um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros no desenvolvimento do Porto de Vitória. Dessa
forma; poderá ele ser aproveitado, não só na exportação de minérios como também na imediata importação
de carvão, servindo de forma notável, ao comércio exterior do Brasil.
Vitória, como Santa Cruz, Conceição da Barra e Itapemirim, na Costa do Espírito Santo, seriam
portos privilegiados para a instalação de novos métodos de comércio exterior, ao acicate de nosso interesse
imediato no desenvolvimento interno, capaz de permitir o equilíbrio da balança comercial e de nos tirar das
dificuldades cambiais em que nos encontramos.
Santa Cruz, como reiteradas vezes acentuei na Câmara dos Deputados e nesta Casa do Congresso
Nacional, teria sido o local adequado para a instalação da Usina Siderúrgica Nacional que a solução política
levou para Volta Redonda, sem adequação, sem autenticidade na aplicação industrial do ferro e do aço.
Sabe-se agora que prosseguirão as obras ao porto de Vitória – e pretendeu-se utilizá-lo com a
construção do pier na Ponta do Tubarão, inadequada, aliás – permitindo o aproveitamento do cais ao lado
da baia de Vitória, no Município de Espírito Santo, entre o morro de Penedo e as enseadas de Vila Velha e
de Piratininga até o morro do Moreno, possibilitando sua utilização integral e a instalação de um parque
industrial. Esse parque será importante fator de desenvolvimento para o Espírito Santo e todas as regiões
lindeiras nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, como o aproveitamento de riquezas naturais
latentes, inaproveitadas por desconhecermos nós as soluções mais legítimas para os problemas
econômicos do Brasil, cujos homens públicos estão sempre apegados, como tenho reiteiradamente.
declarado, às soluções políticas.
Acredito, porém, que o ilustre cearense que ocupa a Pasta da Viação
dedicará a melhor atenção ao aproveitamento das zonas portuárias do Espírito
Santo, possibilitando o desenvolvimento do Estado e, especialmente, daquelas regiões
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lindeiras a que me referi. Assim, brasileiros que mourejam em Carangola, Manhuaçú, Manhumirim,
Governador Valadares e Teófilo Otoni, poderão locupletar-se com as riquezas que, naturalmente, se
desenvolverão em conseqüência dessas construções portuárias.
Lembro ainda que o Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, com sua autoridade sobre o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, poderá também prosseguir no plano rodoviário, equação
natural com o plano portuário, através da pavimentação das estradas que ligam Niterói a Vitória e à Bahia –
a BR-5 – a BR-1 que liga Vitória a Minas Gerais e a Mato Grosso, bem como das ligações naturais de
Cachoeiro de Itapemirim a Alegre e Guaçui e de Vitória a Colatina, São Francisco, Governador Valadares,
João Neves, Nova Veneza e Teófilo Otoni. Só assim estará perfeitamente engranzado o plano que o
Ministro Virgílio Távora elaborou, em favor do Brasil, em favor do Espírito Santo, em favor de Minas Gerais,
em favor da Bahia e em favor do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com muita honra ouço o aparte de V. Ex.ª.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em relação ao porta de Santa Cruz, devo esclarecer a V. Ex.ª que
sobre ele já me pronunciei, quando aprovei, por achá-lo razoável, o plano que a Itabira Iron pretendeu por
em prática, naquele tempo. Infelizmente, essa companhia desejava explorar exclusivamente o minério de
Itabira, com desproveito claro, evidente, aos interesses da Nação. Foi por isso que me bati, não contra o
porto de Santa Cruz, mas contra a exploração que através dele queria fazer a Itabira Iron, em desproveito
do Brasil. Dou esta explicação a V. Ex.ª para acentuar que não sou contra – e nem ninguém poderá sê-lo –
o porto de Santa Cruz, incontestavelmente o melhor porto do Espírito Santo, se for construido.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço as palavras de V. Ex.ª, que me honram sobremodo.
Deve esclarecer, porém, em face do aparte do eminente e prezado colega, Senador Fernandes Távora, que
o plano da Itabira Iron é de 1923. Esvaiu-se, portanto, pereceu naturalmente. Ninguém mais dele se recorda
e o porto também foi esquecido, é claro. Permaneceu, porém, a idéia de sua construção com a possibilidade
natural com que se apresenta na costa brasileira. O Espírito Santo, porém, não tem poder político. É um
pequeno Estado na Federação, debate-se com as suas dificuldades, mas os que exercem o Poder dele não
se recordam e com ele não se preocupam, lamentavelmente. O porto de Santa Cruz, como bem assinalou o
Senador Fernandes Távora, seria ideal para a construção da Siderúrgica Nacional.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sobretudo para a exportação de minério seria admirável.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Situados, as proximidades das jazidas de Itabira, estaria
adequadamente instalado e organizado para receber o carvão, no retorno dos navios, com a redução dos
fretes, permitindo inclusive a exportação, na navegação por cabotagem dos produtos acabados para todos
os portos do Brasil, a preços reduzidos. Através dele sairia, portanto, tudo o que é indispensável para as
construções e exigido, permanentemente, para o desenvolvimento industrial do Brasil.
Quanto ao porto de Vitória, situado no centro dos litorais do Brasil e do Espirito Santo, permitiria, com
a sua organização imediata, com os aterros das enseadas de Penedo, Pedra Dágua e Vila Velha, uma
exportação ponderável de minério, na ordem de trinta a cinqüenta milhões de toneladas, à base de onze
dólares e cinqüenta centavos por tonelada, trazendo riqueza extraordinária para o Brasil. Além disso seriam
naturalmente instaladas, nas proximidades do porto, nas áreas facilmente conquistáveis ao mar, indústrias
correlatas, para o desenvolvimento de toda a região a que me referi.
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Devo, portanto, enaltecer a ação do Sr. Ministro Virgílio Távora, que iniciou e deve concluir esse
plano extraordinário de engrazamento e de encontro dos programas portuário e rodoviário para o
desenvolvimento dos quatro Estados a que me reportei, atraindo para o Brasil, no mesmo passo,
investidores estrangeiros que supririam o Brasil não só na instalação de indústrias, mas também pela
absorção de mão-de-obra com o combate direto ao chomage que se avizinha pelo crescimento da espiral
inflacionária.
Após essas palavras de enaltecimento ao Ministro Virgílio Távora, quero formular apelo veemente a
S. Ex.ª para que persista na sua ação benfazeja estendendo-se essa solicitação aos outros Ministérios,
também ocupados por parlamentares de outras áreas do Brasil, para que vejam no Espírito Santo aquilo
que está latente, ali, em favor do Brasil, porque meu Estado é uma síntese desta Nação, permitindo-se,
através da utilização de suas disponibilidades naturais, um aperfeiçoamento da economia e um
desenvolvimento da nossa estrutura básica, capaz de salvar este País das dificuldades imediatas em que se
encontra.
Era o que desejava dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Afrânio Lages.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Sr. Presidente, Srs Senadores, a 12 de julho de 1960 foi posta a vigorar
a Lei nº 3.780, que dispõe sobre a Classificação de Cargos do Serviço Público Civil do Poder Executivo,
estabelece os vencimentos correspondentes e dá outras providências. Mais tarde, ou seja a 5 de outubro de
1961, a Lei nº 3.967 mandou estender aos servidores do DNERU, da Campanha Nacional de Tuberculose
dos Grupamentos Militares de Engenharia e da Comissão do Vale do São Francisco e das demais
repartições autárquicas, admitidos a conta de dotações orçamentárias globais, do fundo especial e de
recurso próprio de obras ou serviço, ate 8 de dezembro de 1958, as vantagens que a citada Lei nº 3.780
havia dado aos antigos servidores extranumerários, mandando proceder o enquadramento do pessoal
beneficiado.
Acontece, porém, que o pessoal ela Comissão do Vale do São Francisco, Departamento Nacional de
Endemias Rurais e da Campanha Nacional de Tuberculose, entre outros, até a presente data, não foi objeto
de enquadramento, circunstância que os coloca em gritante desigualdade com a relação a servidores de
outros serviços.
Já discute a Câmara dos Deputados novo projeto de reajustamento de vencimentos e o pessoal
daqueles órgãos ainda aguarda que os responsáveis cumpram a determinação de leis anteriores,
reconhecendo-lhe vantagens a que têm direito e outorgadas pelos citados diplomas legais.
Telegramas quase diários são endereçados a nós parlamentares contendo insistentes e dramáticos
apelos no sentido de que o enquadramento se faça com a máxima urgência. Assim é que temos em mãos,
por exemplo, os seguintes apelos um do longínquo Amazonas e os outros do meu Estado:
"Os funcionários da Campanha contra a tuberculose no Amazonas, tendo sido beneficiados pela Lei
nº 3.967, de 5 de outubro de 1961, até hoje não foi feita a regulamentação, impedindo, destarte, a aplicação
da lei. Confiando no alto espírito de justiça humanitário de V. Ex.ª, sempre voltado para as causas populares
e à defesa intransigente dos humildes, apelamos no sentido de que efetue demarches, a fim de fazer que a
lei seja a realidade ansiada. Cordiais saudações. Funcionários do Sanatório de Adriano Jorge."
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O segundo telegrama está assim redigido:
"Em face do requerimento do Deputado Henrique Equalmam, o Poder Legislativo de Alagoas faz
veemente apelo ao espírito do homem público de V. Ex.ª no sentido de dar solução ao caso do
enquadramento do pessoal amparado pelas Leis nºs 3.780/60 e 3.967/61 cuja situação é aflitíssima,
considerando-se a alta vertiginosa do custo de vida. Atenciosas saudações. Mario Guimarães, Presidente
da Assembléia Legislativa."
Secundando os angustiosos reclamos dos humildes servidores que abnegadamente vêm prestando
seus serviços à Nação, estamos dirigindo à Comissão do Vale do São Francisco Saudações, Mario
Guimarães, Presidente da acerca de providências que estejam sendo tomadas para a solução de problema
tão aflitivo e de excepcional interesse para numerosas famílias.
Outrossim, Sr. Presidente, acabamos de receber. de um colega e amigo, o desembargador João de
Oliveira Silva, o seguinte telegrama:
"Em face de termos o requerimento do Deputado Bonifácio Bezerra, em poder do Legislativo de
Alagoas, apela a V. Ex.ª o máximo empenho no sentido de providenciar a ordem de execução dos favores
da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, inclusive abono de família destinado ao pessoal da empresa fluvial
do baixo São Francisco ora subordinados à Comissão do Vale do São Francisco. Saudações, Mário
Guimarães, Presidente da Assembléia Legislativa."
Diz o quarto telegrama:
"Solicito ao caro amigo suas atenções no caso da greve dos estudantes da Escola de Agronomia de
Areia, Paraíba, propondo imediatas e plenas providências. Divulgações foram feitas pela rádio. Reportagens
pelo Diário da Noite de Recife, em três do corrente. O caso está sem solução no Ministério da Agricultura
desde 23 de março. Estou vendo prejudicado meu filho que está cursando a Escola. Abraços.
Desembargador Oliveira Silva."
O SR. RUY CARNEIRO: – permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Com todo o prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Desejava prestar um esclarecimento a V. Ex.ª Estou informado de que
havia certo mal-estar na Escola de Agronomia do Nordeste, no Município de Areia, Paraíba, em virtude de
estar a mesma sem diretor há muitas meses, mas estou ciente de que já foi nomeado o Prof. José
Vasconcelos para aquela função. Acredito que com essa nomeação tenha voltado a tranqüilidade à referida
escola. Estas as informações que desejava prestar a V. Ex.ª.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª Recebi, porém, este telegrama, como V.
Ex.ª vê, de um desembargador que tem um filho matriculado naquela escola. Os jornais de Pernambuco
trataram do assunto, mas os daqui nada divulgaram sobre essa greve, de modo que, recebendo o
telegrama e na impossibilidade de conseguir informações mais precisas nesse sentido, resolvi usar a tribuna
desta Casa e endereçar um requerimento ao Sr. Ministro da Agricultura, indagando sobre a existência dessa
greve, quais os motivos que a determinaram e também quais as providências tomadas.
O SR. RUY CARNEIRO: – Talvez se trate de outro acontecimento que não o da falta de diretor. É
possível que o amiga de V. Ex.ª, que tem um filho naquela escola o tenha informado certo, referindo-se a
outro movimento que não o de que tive conhecimento.
O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço-o aparte de V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª deve, por conseguinte, fazer um requerimento ao Sr. Ministro da
Agricultura, que esclarecerá melhor do que eu a situação.
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O SR. AFRÂNIO LAGES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª e ficarei satisfeito se essa greve de
estudantes já estiver terminada.
Meu discurso não importa censura ao Ministro da Agricultura; fazia, apenas, um apelo para que
cessasse a greve e com isso as aulas fossem reiniciadas.
Dizia eu, no discurso que escrevi para pronunciar nesta oportunidade.
Trata-se, como está dito no telegrama, de mais uma greve estudantil, desta vez, no interior do Estado
da Paraíba e tendo como teatro dos acontecimentos uma Escola de Agronomia, subordinada ao Ministério
da Agricultura. Desde o dia 23 de março do ano em curso as aulas estão suspensas e não se tem
conhecimento de qualquer providência tomada pelo Ministério da Agricultura para fazer cessar a greve e
assegurar-se o reinicio das aulas.
Além do requerimento de informações que encaminhamos à Mesa, queremos deixar aqui o nosso
apelo ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura para que determine medidas urgentes no sentido de
que a Escala de Agronomia de Areia volte a funcionar normalmente evitando que o ensino e os alunos
daquele estabelecimento venham a ser prejudicados com a paralisação das atividades escolares.
Almejo, Sr. Presidente, que a alvissareira notícia há pouco transmitida em aparte, pelo Senador Ruy
Carneiro, a quem agradeço, venha demonstrar que os acontecimentos em Areia já cessaram e que o ensino
voltou à sua normalidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Reginaldo Fernandes.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Sr. Presidente, num das subúrbios do Rio de Janeiro e numa
rua chamada Anta de Souza a saudosa inspirada e ilustre poetisa norte-rio-grandense – o Governador do
Estado da Guanabara, Sr. Carlos Lacerda inaugurou, há pouco dias, com o nome de Manoel de Abreu uma
das escolas da Fundação Otávio Mangabeira que ao completar agora o seu primeiro aniversário de
existência já conta no seu acervo com 43 estabelecimentos escolares, ou seja, mais de 3 escolas
inauguradas por mês.
O SR. VENANCIO IGREJAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com muito prazer.
O SR. VENANCIO IGREJAS: – Apenas para dizer que o mínimo que poderíamos fazer em
homenagem ao grande vulto, Manoel de Abreu, que tanto fez pelo País, de modo geral, e em particular pelo
Rio de Janeiro, era dar o seu nome a uma escola. No Governo Carlos Lacerda sempre dedicado ao
problema educacional, dar nome de alguém a uma escola tem um alto significado. Eu, particularmente, fui
um admirador de Manoel de Abreu. Com ele convivi, embora bacharel em Direito, algumas vezes na
Academia de Medicina para ouvir suas conferências e ensinamentos e como seu admirados, estive
presente na inauguração da escola, em solidariedade à homenagem prestada. Aliás, as crianças
aprenderão a cultuar uma figura por todos os sentidos digna de respeito da posteridade. Ao grande médico
Manoel de Abreu, as crianças do Rio de Janeiro, especialmente, muito lucraram com o seu método, a
chamada abreugrafia que concorreu para dêbelar um dos males que tanto atormentava e ceifava vidas, a
tuberculose. Neste aparte, quero dizer que em boa hora V. Ex.ª ressalta o gesto do Governador Carlos
Lacerda, que consideramos dos mais elevados, porque nada mais sublime do que conferir a uma escola o
nome de alguém merecedor do respeito e da gratidão do povo.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª. A homenagem é realmente
significativa e muito expressiva.
Desejo, Sr. Presidente, exaltar, nesta oportunidade, o gesto do ilustre Governador
da Guanabara pela homenagem que acaba de prestar à memória do grande
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sábio brasileiro que foi o professor Manoel de Abreu, recentemente falecido no Rio de Janeiro e sepultado
em São Paulo por desejo expresso de sua veneranda mãe, quase centenária e que não podendo viajar
manifestou o firme propósito de despedir-se do seu dileto filho, removendo-se, assim, para a capital paulista
os despojos do ilustre brasileiro que baixaram à sepultura sob a saudade e o respeito dos colegas, amigos,
discípulos e do Governo do Estado que se fez representar nos funerais.
Não me encontrava, Sr. Presidente, presente na sessão do Senado em que os nobres Senadores
Vivaldo Lima e Miguel Couto, ambos como eu, colegas e amigos do saudoso professor Manoel de Abreu,
fizeram o seu necrológio para deixar registrado nos Anais da Casa a lamentável ocorrência.
Agora, congratulando-me com o Governador da Guanabara pela justiça do seu ato, sirvo-me do
ensejo para render à grande memória de Manoel de Abreu o preito da minha singela homenagem.
Honro-me, Sr. Presidente, de ter sido amigo e companheiro de Manoel de Abreu na luta que nos
irmanou no combate à tuberculose. Tive o privilégio de assistir, nos últimos dias de 1936, à sessão da
Sociedade Brasileira de Tuberculose, na qual ele fez a sensacional comunicação de ter resolvido em
definitivo o problema da fotografia do ecran radioscópico, abrindo caminho ao sonhado exame radiológico
em série. Naquela ocasião, o nosso espanto e perplexidade foi tanto maior quanto os mais eminentes
mestres da tisiologia mundial da época, embora reconhecendo e proclamando a absoluta necessidade do
exame radiológico em massa para a erradicação da tuberculose, desde que se tratava de doença de inicio
silencioso, assintomático e inaparente, negavam a exeqüibilidade de um método que pudesse plenamente
atingir esse objetivo.
A utopia que foi a palavra empregada pelo mais famoso tisiologista do seu tempo, o professor
Rodcher, de Berlim, tornara-se nas mãos de Manoel de Abreu, uma validade palpável, um método científico
exeqüível e de fácil execução prática e que consistia em reduzir numa fotografia de 18 milímetros a chapa
radiográfica de 16 por 20 centímetros, ou seja, reduzir uma radiografia pulmonar ao milésimo do seu custo e
em proporção maior o tempo necessário para o exame-radiográfico. Ficavam, assim, vencidas as
dificuldades econômicas e de tempo que se opunham à realização do recenseamento ou do levantamento
do cadastro torácico das populações, considerando por todas as autoridades sanitárias, como sendo a
única medida capaz de erradicar a tuberculose. Dispunha, pois, a medicina preventiva e, em particular, a
luta contra a tuberculose de um novo método científico que permitia diagnosticar precocemente as lesões
pulmores e identificar como doentes muitas pessoas até então aparentemente sãs e quando se pode contar
com o concurso da moderna quimioterapia, o que se viu foi a queda vertical dos coeficientes de mortalidade
em todo o mundo. Nos Estados Unidos, na Holanda; na Dinamarca, e, de modo geral, nos países do norte
europeu, a morte por tuberculose é hoje um acidente raro. No Brasil, os índices mortuários causados pela
tuberculose reduziram-se a mais da metade. Não se atribua tão benéficos resultados exclusivamente aos
antibióticos e quimioterápicos, porque se não dispuséssemos do aparelho de Abreu para o exato e
verdadeiro diagnóstico precoce, ou se continuássemos ainda a diagnosticar tardiamente, quando já se
mostrassem ultrapassados e perdidas as melhores oportunidades de recuperação clínica, seria mais do que
evidente que o milagre das drogas maravilhosas jamais se teria operado.
Em 1950, Sr. Presidente, integrei com Manoel de Abreu a delegação brasileira à X Conferência
da União Internacional contra a Tuberculose, realizada em Copenhague. Sou testemunha da
admiração e do respeito que o mundo médico lhe rendia. A sua palavra era sempre ouvida com o
maior acatamento, o mesmo ocorrendo em Roma, quando, poucos dias depois, participamos do
Congresso Internacional do "American College Of Chest Phyricians". Em ambos foi ele a
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figura central, tendo sido o seu nome sufragado unanimemente para presidir as reuniões seguintes, que se
realizaram, com grande sucesso, no Rio de Janeiro, em 1952.
Sr. Presidente, creio não cometer nenhuma injustiça ou deslize dizendo que com o desaparecimento
do professor Manoel de Abreu perdeu a medicina brasileira a maior figura do nosso tempo.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com muita honra.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Nesta oportunidade, reitero a homenagem que prestei à figura de
Manoel de Abreu, quando, nesta Casa, se tratou de sua glorificação. Ele foi realmente, um dos maiores
médicos do País e o serviço que prestou com a instituição da Abreugrafia é tão relevante que escapa à
percepção da maioria dos brasileiros, dado o valor que representa no setor da sanidade nacional.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito obrigado a V. Ex.ª pelo aparte com que muito me honra.
Manou de Abreu, poeta, filósofo, escritor, professor, pioneiro e mestre da radiografia clínica no Brasil,
o criador do exame radiológico em massa, teve o seu nome consagrado no mundo inteiro através do seu
processo hoje internacionalmente conhecido e adotado como método abreugráfico. Hoje em dia em todos
os países do mundo a abreugrafia se constitui no elemento básico para a luta contra a tuberculose, o câncer
e outras afecções pulmonares, por permitir o diagnóstico a tempo e realmente precoce das doações
toráxicas em geral.
Em Paris, Roma, Londres, Estocolmo, Copenhague, nos Estados Unidos, nas Repúblicas do Prata,
em toda a parte, nas conferências e congressos internacionais em que participou não projetou apenas o
fulgor da sua inteligência e do seu saber, como recolheu sempre para o Brasil o melhor de suas glórias
científicas no domínio das atividades médicas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O. SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos.
O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, a Faculdade de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de
Janeiro completou ontem o cinqüentenário de sua fundação.
Ao registrar perante a Nação e o Senado tão significativa efeméride da ciência brasileira, não poderei
olvidar o nome inesquecível do professor Licínio Cardoso, que, com cultura, descortino e dinamismo, foi o
seu fundador. Hoje, a tradicional Faculdade, que conta com mais se seis mil profissionais diplomados, é
dirigida pelo não menos culto e ilustre professor Fioravanti di Liero, que também exerce funções de cátedra
na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil.
Conglatulo-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com o povo fluminense, autoridades e com o corpo
docente e discente e com todos aqueles que prestam seus serviços à referida Faculdade, que honra e
dignifica a ciência e a cultura desta grande Nação.
Era, o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Nelson Maculan. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Coelho.
O SR. PAULO COELHO: – Senhor Presidente, a população da cidade de Boca do Acre e de toda a
zona circunvizinha, irrigada pelos Purus e Acre, está sendo vítima da maior inundação de sua história.
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Aqueles rios transbordam e as águas caudalosas continuam a subir, engrossadas pelas fortes chuvas
que desabam sobre a região.
Em sua edição de 2 de março, o "O Jornal", ao narrar o apelo formulado na Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas em favor das populações atingidas, diz:
"As ruas de Boca do Acre mais parecem rios, obrigando a população a se mover em canoas e
batelões, em enormes filas, tal qual os automóveis nas grandes cidades. Na parte do terreno mais baixa,
onde moram famílias pobres, as águas já subiram cerca de metro e meio e os moradores começam a
abandonar as residências, depois de perderem totalmente as lavouras."
Prossegue a informação:
"No interior do Município, a situação é ainda mais grave, estando totalmente paralisados os trabalhos
da colheita da castanha e da borracha. A lavoura sofreu perda total e os rebanhos de suínos, caprinos e
bovinos estão sendo dizimados, subindo os prejuízos a milhões de cruzeiros."
Formulo um veemente apelo ao Chefe do Governo da República, a fim de que providências de
emergência sejam tomadas em socorro àquela população que, perdida na imensidão amazônica, luta
denodadamente pelo engrandecimento do País.
Em especial me dirijo ao Sr. Ministro da Saúde, solicitando seja com urgência enviada uma
ambulância para os rios Purus e Acre, a fim de acudir aquela gente infeliz que, tendo tido as residências e
as plantações devastadas, precisa de abrigo e de assistência contra os perigos de epidemias de toda a
sorte.
Finalmente, solicito de V. Ex.ª, Sr. Presidente ,se digne de fazer chegar este apelo ao conhecimento
das autoridades competentes. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, Senhores Senadores, Brasília recebeu esta madrugada o
Presidente João Goulart de retorno de sua viagem aos Estados Unidos da América e ao México.
Não podia, Sr. Presidente, nesta sessão de hoje, deixar de fazer o registro desta visita do Chefe da
Nação a esses dois países amigos, de modo especial os Estados Unidos da América do Norte.
Quando em junho do ano passado, em companhia de quatro Senadores, inclusive o Senador
Reginaldo Fernandes, aqui presente, percorremos os Estados do oeste daquele país, tivemos a
oportunidade de sentir o grande interesse que o povo americano tem pelas coisas do Brasil, pelas nossas
realizações, pelo sentido de nossas obras, pelo trabalho que executamos e pela conduta de nossos
Governos.
Sr. Presidente, hoje, na América do Norte, é muito diferente o conceito a nosso respeito. Recordo-me
de que em 1953, participando da reunião interparlamentar em Washington, em companhia do atual
Governador da Bahia, o ex-Senador Juracy Magalhães, percorri vários Estados americanos, Noto que a
diferença entre aquela época e a atual é muito grande. Dai a razão por que, quando voltei dos Estados
Unidos em companhia dos nobres Senadores Reginaldo Fernandes, o saudoso Senador Francisco Galloti,
Jorge Maynard e Fausto Cabral, tive oportunidade de referir-me a esse interesse do povo americano pela
vida brasileira.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Integrando a comissão de Senadores que visitou
as obras contra as secas da região central dos Estados Unidos, quero dar
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meu testemunho da eficiência do conhecimento e do interesse que tem pela região nordestina e do êxito
com que concluiu seu trabalho nos Estados Unidos.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradecido ao nobre Senador Reginaldo Fernandes pelo amável
aparte, com que enalteceu a modesta tarefa que realizei integrando aquela Comissão Especial de Secas,
na viagem que fizemos.
No ano passado, tomei parte nos trabalhos da ONU como delegado do Brasil. Quando regressei, a
Comissão teve oportunidade de informar ao então Chefe da Nação, Dr. Jânio Quadros, o que se passava
nos Estados Unidos e o interesse do povo americano pelas coisas do Brasil.
Em dezembro, já na vigência do regime parlamentarista e na Presidência da República o Sr. João
Goulart, usei da palavra no Senado. Mantive o mesmo diapasão que usara anteriormente, mostrando a
conveniência para o nosso governo se estreitar relações com aquela grande nação, porque pairava uma
grande dúvida no espírito, não somente das autoridades, mas do próprio povo americano, a respeito de
como o Brasil se conduziria sob o novo regime. Falava-se na índole esquerdista no novo governo e no
pretenso propósito do Presidente João Goulart, de afastar-se da política americana. Poderão dar
testemunho, a respeito, os nobres Senadores Jefferson de Aguiar e Afrânio Lages, de como impressionava
a pesada cortina de desconfiança que havia em torno da nossa conduta, com relação à tradicional amizade
que sempre existiu entre as duas nações.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O depoimento que V. Ex.ª presta é verdadeiro e demonstra a
dificuldade que tínhamos, no pretérito próximo, de entendimento com a nação americana, porque
particulares e elementos integrantes do governo americano tinham certa suspeita de que marchávamos
para as influências do bloco soviético.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradeço o aparte do nobre Senador Jefferson de Aguiar, que vem
ratificar minhas palavras.
Mas, agora, tudo isso se dissipou. Considero a viagem do Presidente João Goulart aos Estados
Unidos como um relevantíssimo serviço prestado ao Brasil e à América Latina. Daí a razão por que, em
fedes os jornais, não houve uma só nota dissonante relativamente à viagem do Chefe da Nação.
Tudo correu admiravelmente bem, nesta hora algo conturbada do mundo, em que nos encontramos
com um foco perturbador da paz em nosso hemisfério. Não poderemos deixar de registrar e tecer essas
considerações em torno da viagem do Presidente. Ela será proveitosa para o Brasil e para os Estados
Unidos, na meritória obra do desanuviamento dos espíritos e no estreitamento das relações tradicionais,
que, parece, estavam esmaecendo. Sentimos que agora tudo isso se dissipou e marcha vitoriosa a Aliança
para o Progresso, que nada mais representa senão o programa traçado pelo Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Este, infelizmente, quando caminhou para os Estados Unidos, formulando as bases
da Operação Pan-americana, encontrou no governo o Partido Republicano, que, certamente, não estava
interessado no subdesenvolvimento e na situação difícil da América Latina, e por conseguinte, do Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Presidente João Goulart obteve, incontestavelmente, grande
êxito na visita feita às duas nações amigas da América do Norte. Inegavelmente, S. Ex.ª chegou no
momento azado para desfazer equívocos que geravam certa desconfiança que não tinha razão de
ser entre nós e a América do Norte. Agora que ele, nosso Presidente, com sua presença, desfez
esses equívocos e tratou, seriamente, do que devemos fazer relativamente ao que interessa à
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nossa economia, podemos, então, esperar reais e admiráveis proveitos para a Nação brasileira. Era o que
tinha a dizer, associando-me às palavras de V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou grato ao aparte do nobre colega, Senador Fernandes Távora.
Realmente, a viagem de S. Ex.ª foi proveitosa para o Brasil e fez desaparecer essas desconfianças
gratuitas, como muito bem acentuou o ilustre aparteante. Considero, portanto, que a Nação deve estar
jubilosa, pelos benéficos resultados da viagem presidencial. Nosso mandatário foi fraternalmente acolhido,
não somente pelo Presidente John Kennedy, como pelo Presidente Lopez Mateos, do México.
Voltou S. Ex.ª vitorioso ao Brasil, dando-nos a convicção de que desapareceram todas aquelas
desconfianças a que já me referi. É verdade que praticamente todo o mundo está tumultuado com os
acontecimentos que se sucedem, isto é, guerras e lutas ideológicas, que vêm até nós. Mas, pelo menos
aqui em nosso hemisfério, devemos agora trabalhar tranqüilos e cuidar da nossa situação econômica,
melhorar as condições de vida do nosso povo, para que a paz social reine em nosso País.
Reitero, ao terminar essas palavras, minhas congratulações com o Sr. Presidente da República, pelo
êxito de sua viagem, bem assim com toda a Nação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite V. Ex.ª um outro aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – No exercício da Liderança da Maioria, devo assinalar e dar
ênfase especial a esta homenagem mui justa, que V. Ex.ª presta ao Presidente João Goulart. O eminente
representante do Partido Social Democrático da Paraíba, fala em nome da Maioria parlamentar do Senado
Federal em homenagem que merece ser tributada ao Sr. Presidente da República. S. Ex.ª conduziu-se
muito bem, como Líder anticomunista que é, atendendo aos legítimos interesses da Nação, e prestando
inestimáveis serviços à segurança nacional, às instituições democráticas e atendendo à situação
econômico-financeira do País. V. Ex.ª fala, portanto, em nome da Maioria que presta justa homenagem ao
Presidente João Goulart.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Permite, o nobre orador, um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo o prazer.
O SR. REGINALDO FERNANDES: – Depois do aparte do nobre Senador Fernandes Távora, uma
das mais prestigiosas figuras do meu Partido, a União Democrática Nacional, creio que estará de acordo
comigo meu outro correligionário presente, o nobre Senador Venâncio Igrejas. V. Ex.ª, pois, fala em nome
do Senado.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Permite o nobre orador um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo o prazer.
O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Tanto mais tem razão o nobre Senador Reginaldo Fernandes quando
o Presidente da União Democrática Nacional, o ilustre Deputado Herbert Levy, já se pronunciou a respeito,
da tribuna na Câmara dos Deputados. Todos nós estamos certos de que, realmente, não apenas se abriu
uma melhor fase de entendimentos entre os Estados Unidos e o Brasil, como também de que o Presidente
João Goulart está no firme desejo de conduzir-se de maneira democrática, acima de interesses políticos
satélites, como um verdadeiro Chefe de Estado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do nobre Senador Jefferson de Aguiar, que me dá
poderes, como Líder da Maioria, à qual me integro nesta Casa, para levar as nossas homenagens as
Presidente da República.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo o prazer.
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Tive a satisfação de conversar hoje pela manhã com o Presidente
João Goulart e verificar o entusiasmo contagiante com que S. Ex.ª narrava episódios da sua visita ao povo
americano, que se constituiu no mais absoluto sucesso. Nada exprime melhor a convicção de que o
Presidente João Goulart ali consolidou realmente a posição do Brasil do que as seguintes palavras com que
Kennedy dele se despediu: "Nós e nossos povos nos tornamos melhores vizinhos em virtude de sua visita.
Essa visita fortaleceu nos Estados Unidos a consciência da fidelidade inabalável no Brasil aos princípios de
liberdade e de sua dedicação aos ideais da democracia, do progresso econômico e da justiça social".
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito obrigado a V. Ex.ª
Mas, dizia eu, recebendo o apoio do eminente Líder da Maioria nesta Casa e dos representantes da
UDN, os nobres Senadores Fernandes Távora, Reginaldo Fernandes e Venâncio Igrejas, creio que
praticamente o Senado rende as suas homenagens e apresenta as boas-vindas ao Presidente João
Goulart. E agora, com o testemunho que acaba de dar o ilustre representante da Guanabara, Senador
Gilberto Marinho, meu velho amigo, dá-me S. Ex.ª grande satisfação e vem ratificar tudo que dizia a respeito
do êxito dessa visita. É que o próprio Presidente da República, segundo declara o ilustre Senador pelo
Estado da Guanabara, cujo povo representa brihantemente nesta Casa, acentuou que o Presidente
Kennedy saiu do encontro histórico na convicção de que os laços de amizade entre as duas nações se
estreitaram com a visita de S. Ex.ª à Norte-América.
Agora não se pode mais pensar que o Presidente norte-americano possa ter dúvidas sobre nossa
fidelidade à Democracia, a que estamos visceralmente ligados. Defendendo as instituições democráticas
estão o Presidente da República, o Parlamento e todo o povo brasileiro, porque esta, na realidade, sempre
foi a nossa incoercível e inelutável vocação. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Aloysio de Carvalho.
O SR. ALUYSIO DE CARVALHO: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, recebi, do Presidente da
Assembléia Legislativa do meu Estado, Deputado Adelmário Pinheiro, o telegrama que passo a ler, para
que das justas ponderações que nele se contêm tome conhecimento, acolhendo-as; a direção geral da
Rede Ferroviária.
O telegrama diz o seguinte:
"Consoante o requerimento do Deputado Maciel Netto, transmito a V. Ex.ª apelo no mesmo sentido
de ser revogada a ordem da direção geral da Rede Ferroviária para as contribuições dos servidores da
Leste Brasileiro serem recolhidas diretamente à própria Rede aí no Rio de Janeiro, tendo em vista as
dificuldades e os prejuízos quê sofrem os interessados em virtude de tal medida, causando enorme atraso
no pagamento. Saudações. Adelmário Pinheiro."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A Presidência tem uma comunicação a fazer ao Plenário.
Em ofício lido na hora do Expediente, o Speaker da Câmara dos Comuns e o Lord Chanceller da
Casa dos Lords da Inglaterra formularam ao Congresso Nacional convite no sentido de designar uma
Delegação, de três Senadores e três Deputados, que visitem aquele país, de 7 a 16 de maio próximos,
como hóspedes do Parlamento Britânico.
A Presidência tem a satisfação de designar, para essa emissão, pelo Senado, os
Líderes da Maioria e da Minoria e o Presidente da Comissão de Constituição
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e Justiça da Casa; Srs. Senadores Filinto Müller, João Villasboas e Jefferson de Aguiar. (Pausa.)
Anuncio para a Ordem do Dia de amanhã a Ordem do Dia de hoje, adiada pela falta de quorum para
as votações.
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº. 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de origem); que cria juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330 letra e, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES da Comissão de Constituição e Justiça nº 57, de 1962), favorável;
– da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
– da Comissão de Serviço Público:
da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob números 1 a 3 – CSPC;
– da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na Sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Discussão suplementar (Regimento, art. 275-A) do Substitutiva do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 93, de 1957 (nº 399-D, de 1955 na Casa de origem), que regula o exercício do Magistério da
Marinha, tendo:
PARECER n.o 68, de 1962, da Comissão de Redação, oferecendo a redação do vencido.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno para o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1961, que dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
4
Votação, em discussão única, do Requerimento na 98, dê 1962, de urgência, nos termos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto de
consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
5
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 103, de 1962, em que o Senhor Senador Eugênio
Barros solicita autorização, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento, para participar
da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º aniversário da Revolução Boliviana.
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6
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 104, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão, em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização Internacional do
Café, firmado pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
7
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de
crédito.
8
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49.
9
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que modifica os arts. 378, 379, 381, 842, XVII ,do
Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil, seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo Respectivo.
10
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1952, que modifica o art. 880 do Código de Processo Civil,
que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil, seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo
respectivo.
11
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera disposições do Decreto-Lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta Comissão Especial
de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita se necessária, a restauração do processo respectivo.
12
Votação, em discussão única do Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeta de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do art. 842, do Decreto-Lei
nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
13
Eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição
nº 1, de 1962, que altera a redação do art. 186, da Constituição (obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e proibição de nomeações interinas).
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14
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr. Senador Mem de Sá
solicita transcrição nos Anais da nota conjunta dos Presidentes das Repúblicas do Brasil e dos Estados
Unidos da América.
15
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de Aeronáutica, e dá outras providências.
16
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 116, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1955, que aprova o
Plano de Viação Nacional.
17
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 117, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1952, que estabelece
indenização para os casos de aprisionamento injusto.
18
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 118, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita passe à Comissão que se seguiu no despacho inicial de distribuição, o Projeto de Lei do
Senado nº 8, de 1954, que cria o Serviço Nacional de Assistência à Velhice e dá outras providências.
Está encerrada à Sessão.
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)

23ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 13 DE ABRIL DE 1962
PRESIDÊNCIA DO SR. GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Paulo Fender – Zacharias de Assumpção – Joaquim Parente – Fernandes Távora – Menezes
Pimentel – Sérgio Marinho – Ruy Carneiro – Jarbas Maranhão – Afranio Lages – Silvestre Péricles – Ovídio
Teixeira – Jefferson de Aguiar – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno – José Feliciano – Nelson Macular –
Saulo Ramos – Mem de Sá – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – A lista de presença acusa o comparecimento de 19 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Comunicação de eleição e posse:
– do Prefeito Municipal de Puxinanã, PB;
– da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo;
– da Mesa da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, MT;
– da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara;
– do Conselho Diretor Provisório da Escola de Pos-Graduação Médica Carlos Chagas, do Rio de
Janeiro, GB;
– da Mesa da Câmara Municipal de Nova Iguaçú, RJ;
– da Diretoria da Confederacion Deportiva Bancária Sudamericana, de São Paulo, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de Fernandópolis, SP;
– da Mesa Diretiva da Academia dos Treze da Escola de Jornalismo "Casa per Libero" em São Paulo,
SP;
– da Diretoria do Círculo Operário Pirassununguense, de Pirassununga, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de Palmeira dos índios, AL;
– da Diretoria da Legião Brasileira dos Inativos de São Paulo, SP;
– da Diretoria da Associação de Proteção à Infância de Presidente Prudente, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de Januária, MG;
– da Mesa da Câmara Municipal de Rio Negrinho, SC;
– da Mesa da Câmara Municipal de Esteio, RS.
OFÍCIOS
– Nº GM 42/Br., de 9 de abril, do Sr. Ministro da Agricultura – Transmite as informações solicitadas
pelo Sr. Senador Lobão da Silveira em seu Requerimento nº 55/62;
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– Nº 5-A, de 26 de março, do Sr. Chefe do Estado Maior das Forças Armadas – Encaminha
informações, solicitadas pelo Senado, sobre os Projetos de Lei números 23, de 1959 e 48, de 1956, desta
Casa.
– Nº 269/1 (62), de 23 de março de 1962, do Presidente do Conselho Nacional de Economia,
submetendo ao Presidente do Senado, o estudo realizado por este Conselho, em que se procura solucionar
o problema dos capitais estrangeiros no Brasil e se propõem algumas medidas visando à sua
regulamentação.
PARECER Nº 74, DE 1962
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1962, que
considera de utilidade pública o Círculo Operário de Caetité, com sede na cidade de Caetité, Estado da
Bahia.
Relator: Sr. Lourival Fontes.
Não há necessidade de lei especial, para declarar-se de utilidade pública uma entidade qualquer, pois
a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, já regulou devidamente a matéria.
Assim, sociedades, associações, ou fundações poderão ser consideradas de utilidade pública, por
mero decreto do Poder Executivo desde que o requeiram, em processo regular no Ministério da Justiça, ou
mesmo ex officio, provados, porém, os seguintes requisitos:
a) que adquiriram personalidade jurídica;
b) que estão em efetivo funcionamento e servem desinteressadamente à coletividade;
c) que os cargos da sua diretoria não são remunerados.
II – Malgrado a referida Lei nº 91, citada, o Parlamento Nacional tem sido pródigo na aprovação de
projetos, todos convertidos em lei, considerando de utilidade pública um número enorme de instituições,
muita vez sem atentar para a existência daqueles requisitos.
III – Assim sendo, conquanto julgando desnecessárias proposições dessa natureza, não há como
deixar de apreciá-las, sendo conveniente, contudo a nosso ver, exigir das entidades a serem declaradas de
utilidade pública aquelas condições a que se refere a Lei nº 91.
IV – O presente projeto, de autoria do eminente Senador Ovídio Teixeira, pertence à classe das
providências legislativas em apreço e tem por objetivo considerar de utilidade pública o Círculo Operário de
Caetité, com sede na cidade de Caetité, Estado da Bahia.
A proposição está convenientemente justificada por seu autor e instruída com elementos em que se
prova:
a) que o Círculo Operário de Caetité tem mais de dois anos de existência;
b) que tem personalidade jurídica;
c) que visa a objetivos filantrópicos;
d) que os cargos de Sua diretoria não são remunerados.
V – Vê-se, do exposto, que o Círculo Operário de Caetité tem condições legais para ser declarado de
utilidade pública, razão por que opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar, Presidente – Lourival Fontes, Relator
– Menezes Pimentel – Aloysio de Carvalho – Afrânio Lages – Silvestre Péricles.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Está finda a leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
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Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocuparei a tribuna apenas por alguns
minutos, para cientificar o Senado de que os engenheiros da Rede Ferroviária Federal, do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem e do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais ultimaram os
trabalhos do Plano de Viação Nacional cuja elaboração, como declarei desde os primeiros dias, na
qualidade de Relator da matéria no Senado, deveria caber, exatamente, aos técnicos responsáveis. Sou
apenas um coordenador desse Plano que, espero, normalizará definitivamente o planejamento nesses
importantíssimos setores, que afetam o desenvolvimento econômico-social do País.
Um dos itens ali resolvidos é o que fixa a interligação entre os Planos Qüinqüenais de execução das
obras e os períodos qüinqüenais de Governo, de modo que cada novo Governo execute o último ano do
Plano em marcha e elabore o plano qüinqüenal seguinte de obras rodoviárias.
Espero que o sistema, uma vez aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, com referência
a esses três Departamentos, se estenda às demais entidades públicas do País, entrosando-se os planos
qüinqüenais com os períodos qüinqüenais.
Sr. Presidente, além desse problema, que me reteve no Rio de Janeiro nas últimas semanas, peço a
atenção do Senado para outro, mormente por saber que o nobre colega Senador Paulo Fender abordará o
assunto, que é do máximo interesse para o Brasil, ou seja, o da integração nacional através da construção
da rodovia "Belém–Brasília". Essa estrada de rodagem, como todas sabem, foi, nos primórdios de Brasília,
projetada para ligar a Capital Federal com Anápolis e Belém do Pará. Recentemente, essa rodovia foi
retirada do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e, com a criação novamente da Rodobrás,
extinguiu-se o trecho entre Anápolis até o entroncamento da BR-41 com aBR-14.
Ora, Sr. Presidente, essa exclusão trouxe como conseqüência, o não pagamento, até hoje, de verba
especial por conta de cinco bilhões de cruzeiros que nós, Deputados e Senadores de todo o País, votamos
para a construção da Rodovia Belém–Brasília.
Ficou ali consignado que desses cinco bilhões de cruzeiros seriam aplicados, nos exercícios de 1962
e 1963, respectivamente, seiscentos milhões de cruzeiros no, trecho Anápolis–Ceres. O não asfaltamento
desse trecho, nas condições estabelecidas e combinadas, virá ferir diretamente o próprio custo de vida em
Brasília, além de trazer verdadeiro descalabro para o sistema rodoviário do País.
Votamos também, nos orçamentos para 1961 1962, verbas no total de quatrocentos milhões de
cruzeiros apenas para movimento de terras no trecho Anápolis–Ceres, o qual está sendo atacado sem
nenhuma obra de arte. Se falharem, em 1962 e 1963, os seiscentos milhões de cruzeiros destinados à
Rodovia Brasília–Anápolis–Belém. o Governo perderá os quatrocentos milhões investidos em movimento de
terras naquele trecho, de vital importância para o próprio abastecimento de Brasília.
Sr. Presidente, Anápolis, queiram ou não, é a única cidade industrial, em torno de Brasília, com
capacidade para transformação da produção agropecuária porque não se improvisa uma cidade industrial
em poucos anos. Se, portanto, faltar o asfaltamento naquela região do interior do Brasil, unia das de maior
capacidade produtiva, os produtores não terão como escoar sua produção para Anápolis, e como resultado
veremos o custo de vida se elevar, ou pelo menos se manter nos termos atuais.
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Capital virá a ser o mais baixo de todo o País, porque estamos cercados das melhores terras do Brasil em
capacidade de produção.
Sr. Presidente, eram estas as palavras que tinha a dizer sobre estes dois assuntos, sobretudo este
último para o qual peço a especial atenção do Sr. Primeiro-Ministro.
Dirijo apelo ao Sr. Primeiro-Ministro para que determine à Superintendência da Valorização da
Amazônia que entregue os seiscentos milhões de 1962 e os seiscentos milhões de 1963 para asfaltamento
do trecho Anápolis–Ceres, de vital importância para a Amazônia, para o Estado de Goiás e para o Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fénder.
O SR. PAULO FÉNDER: – Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna ainda é, como o será por
muito tempo, Brasília.
Quando se discute a importância da mudança da Capital Federal para o Planalto Central, quase
sempre os opositores de Brasília se perdem em devaneios e leviandades, sem atentar para a importância
econômica que representa Brasília na conjuntura atual da administração brasileira.
Tenho dito desta tribuna que a estrada Belém–Brasília – que jamais seria realizada se a mudança da
Capital não se houvesse concretizado – abre perspectivas não somente de fartura econômica para o País,
mas de ocupação real do nosso território, desta imensa Pátria que, a prevalecer os sistemas políticos que
até aqui vinham vigorando, de canalização dos recursos do Ministério da Fazenda, pelo Orçamento da
República, simplesmente para o sul do País, jamais seria conseguida. Por conseguinte, me deterei, hoje, no
problema da Belém–Brasília, a BR-14, estrada que representa a espinha dorsal do sistema de transportes
brasileiro e cuja importância há quem faça por desconhecer mas que não é desconhecida, felizmente, dos
bons patriotas, daqueles que não são brasileiros do Sul ou do Norte, mas são brasileiros do Brasil e querem
uma civilização mais equilibrada para nossa Pátria, onde haja um Norte menos pobre e um Sul menos rico.
A Belém–Brasília, criada pelo Decreto nº 3.710, de 19 de maio de 1958, foi iniciada porque esse
decreto constituiu a Comissão Executiva da rodovia Belém–Brasília, isto é, da chamada "Rodobrás", cuja
presidência foi atribuída ao Presidente da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia.
Para que se tenha uma idéia do que é essa estrada, é preciso cheguemos a pormenores que tragam
à luz essa questão, sem possibilidade de que se nos possam oferecer controvérsia.
Sr. Presidente, quando se construiu a Belém–Brasília, abriram-se três frentes importantíssimas, três
frentes de trabalho que mobilizaram engenheiros de todo o País para a empresa. Essas três frentes se
localizaram: uma, com base em Belém, tendo de cobrir 338 quilômetros de estradas, à margem do rio
Guamá até o rio Itinga, afluente esquerdo do rio Gurupi; a segunda, foi estabelecida em Imperatriz; cidade
do Maranhão – e, aí, houve dois caminhos a seguir, floresta a dentro: um em direção ao Pará, isto é, à
fronteira do Maranhão com o Pará; outro, em direção a Goiás, isto é, à fronteira do Maranhão com Goiás, o
que quer dizer uma no rumo do Gurupi e outro no rumo do Tocantins; e uma terceira frente que estava em
Brasília e Goiânia. Essa terceira frente tinha por principal função dar cobertura a trechos pré-existentes à
construção da própria "Rodobrás", isto é, aos 612 quilômetros que vão de Anápolis a Gurupi e mais ainda
dar cobertura ao trecho entre Goiás e Maranhão, com 633 quilômetros.
Ora, Sr. Presidente, somente a zona da primeira frente, que é conhecida como
a impérvia floresta equatorial, basta para se ver que trabalhos foram mobilizados
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balho de desmatamento, o trabalho de destacamento, o trabalho de limpa. Só esses trabalhos, essas
tarefas, dariam para entusiasmar qualquer brasileiro, por mais empedernido que fosse, diante da obra que
desafiava muitos anos de civilização, quatro séculos de civilização brasileira, sem que a integração da
Pátria estivesse ultimada por falta desse pioneirismo que Juscelino Kubitschek, diga-se a verdade,
conseguiu trazer para o coração do Brasil.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PAULO FÉNDER: – Com muita honra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A estrada a que V. Ex.ª se refere em seu discurso é de suma
importância e de vital interesse para o Brasil. É uma estrada, pode-se dizer, profundamente nacional; é uma
estrada que liga três grandes Estados: Goiás, Maranhão e Pará. Esse escoadouro, cujo sangue é o
transporte, rejuvenescerá, revigorará todos esses municípios que vai beneficiar. Essa zona, como V. Ex.ª
sabe, é riquíssima, não só em madeira de lei, em terrenos férteis próprios para a lavoura e a pecuária, mas,
também, riquíssima em minérios. Poucos brasileiros sabem da importância dessa região e não estou
exagerando, porque digo a verdade nua e crua. Essa estrada precisa ser olhada com carinho, porque olhar
por ela é fazer obra de patriotismo. Só as riquezas dos babaçuais que ali existem constitui um patrimônio
para o nosso País, porque o petróleo pode se extinguir daqui talvez há um século, mas o babaçu jamais se
extinguirá. Quando morre uma árvore adulta de babaçu, no local nascem três outras para substituí-la, e V.
Ex.ª não ignora que o babaçu produz imensa riqueza se industrializado. Do babaçu tira-se a gasolina, o óleo
diesel, as diversas parafinas, enfim, quase tudo o que o petróleo produz.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª poderia acrescentar o coque.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Exatamente, o coque, que dizem é melhor do que o cardife carvão
mineral da Inglaterra. De sorte que olhar para esta estrada – como V. Ex.ª sabe muito bem, porque é
homem da Amazônia – é fazer obra de brasilidade, abandoná-la é absurdo e querer prejudicar ao Brasil.
Ademais, V. Ex.ª disse muito bem que essa estrada favorecerá a vinda dos produtos para Brasília,
diminuindo, portanto, o custo de vida nesta Capital. Além disso, a pecuária e a lavoura que se
desenvolverão nessa imensa zona que conheço bem, dentro de alguns anos produzirão riqueza imensa não
só para esta estrada como para o próprio País. De sorte que V. Ex.ª hoje defende tese digna de seu espírito
público e de sua inteligência. Continue falando sobre o assunto, porque V. Ex.ª faz obra de brasilidade.
O SR. PAULO FÉNDER: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª dá Iicença para um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com satisfação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quando se tratou de abrir essa estrada, mais de uma vez eu fiz ver
aqui aos que falavam sobre o assunto, da seriedade dessa obra porque se ia cortar a floresta virgem da
Região Amazônica, região diferente de tudo o que conhecemos no resto do Brasil.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª a conhece muito bem.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É região onde qualquer picada aberta se não é conservada
constantemente, dentro de um mês fica impenetrável, e pior do que tudo, com arborização que nasce
de tiririca e jurubeba. Ninguém caminha sobre tiririca e jurubeba, porque uma corta – o capim tiririca – e
a outra espinha, – a jurubeba brava espinhosa. Chamei a atenção para esse ponto, dizendo que se o
Governo não estava realmente aparelhado para levar avante essa obra grandiosa, incontestavelmente
de grande utilidade para o País, porque liga o Norte ao Sul, seria melhor que não gastasse dinheiro
para depois abandoná-la, como tem feito. Se, por conseguinte, o Governo não dispõe de dinheiro
para determinada obra, não deve iniciá-la. Milhões foram gastos na Belém–Brasília e agora ela
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está, pode-se dizer, intransitável. E para que se torne transitável tem-se que despender bilhões. Eis a razão
por que me opus à obra, já àquele tempo.
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado a V. Ex.ª Sr. Presidente, o aparte que me acaba de
conceder o nobre Senador Pedro Ludovico bem demonstra quanto S. Ex.ª conhece a gleba do centro-oeste
brasileiro e quanto o seu patriotismo nele consagra o entusiasta dessa rodovia que, digam o que disserem,
é uma realidade no sistema de transportes nacional.
A contragosto, ofereço, daqui, em parte, uma certa contradita ao que afirma o nobre Senador
Fernandes Távora.
Quem se debruça sobre a estatística e os relatórios dos trabalhos da Belém-Brasília, já realizados até
aqui, não pode mais admitir que a jurubeba ou outras ervas daninhas, de fácil invasão dos caminhos,
possam sacrificá-la. É uma obra de vulto, que tem dois mil e duzentos quilômetros de extensão por dez
metros de largura, e que, a par de seu eixo, se estende por oitenta quilômetros em cada um dos seus lados.
Vejamos a grande área que essa estrada está cobrindo no território nacional. É uma área que encerra
setenta municípios brasileiros – dez no Pará, três no Maranhão e cinqüenta e sete no Estado de Goiás.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se V. Ex.ª me permite, desejo repetir que não me insurgi contra a
construção da estrada Belém–Brasília. Apenas disse que, se o Governo não tinha recursos suficientes para
completar essa obra, que não a iniciasse. A Belém-Brasília, como qualquer outra estrada, mas sobretudo
ela, se não for asfaltada, ninguém a conservará. Conheço perfeitamente a região e sei o que digo.
O SR. PAULO FENDER: – Recolho o aparte de V. Ex.ª pelo que ele encerra de advertência à
gravidade da situação, com respeito às verbas que o Governo deve dar à continuação da estrada e que não
dá. Mas que essa obra jamais poderá ser sacrificada, é uma verdade, já é um turismo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ninguém o desconhece.
O SR. PAULO FENDER: – Em conseqüência da estrada Belém-Brasília, Sr. Presidente, na área do
Guamá, isto é, naquele trecho do Gurupí ao Guamá, surgiu um simples povoado, chamado Vila Mãe do Rio
que agrupa já oitocentas famílias de nordestinos que para ali migraram e ali trabalham na produção de
gêneros de primeira necessidade, sobretudo a mandioca, o arroz e o feijão.
O Estado do Maranhão já é grande beneficiário da estrada. Basta citar o exemplo de Imperatriz, que
produzia vinte mil sacas de arroz por ano e passou a produzir duzentas mil, no mesmo período, depois da
Belém–Brasília.
Por aí se vê que a obra é de vulto, um desses empreendimentos que, mesmo a incúria e a
incompreensão dos governos, quaisquer que eles sejam, não conseguirão destruir.
Como bem acentuou o Senador Pedro Ludovico, a região do centro-oeste brasileira, a que serve a
Belém-Brasília, inclui grandes áreas de pastagem onde os rebanhos bovino e porcino se estão
multiplicando. As matas de lontra e pesquizeiro também já estão sendo objeto de atenção de posseiros que
para lá se vão deslocando, reduzindo, assim, o número dos latifúndios, tudo isso em razão da existência da
BR-14.
Sabe o Senador Pedro Ludovico o incremento que teve a pecuária na cidade de Filadélfia, por
exemplo, depois daquela estrada.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – É verdade.
O SR. PAULO FENDER: – Além disso, os núcleos de posseiros se multiplicam, paralelamente à
grande estrada, e o transporte e comercialização dos produtos agropecuários é feito, a duras penas é
verdade, mas na realidade o é.
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Cito aqui um exemplo trivial, doméstico, mas que há de pesar nas consciências para apoio à minha
tese: a manteiga, que quase toda é vinda do Sul para o meu Estado, era ali vendida, antes da BelémBrasília, por conseguinte numa época em que os gêneros alimentícios custavam muito menos, a 600
cruzeiros o quilo! Agora é vendida em Belém do Pará a 200 cruzeiros.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª mais um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com satisfação.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª se refere à manteiga de leite? Porque o sertanejo, em geral,
costuma chamar de manteiga à especie de margarina tirada do coco, por exemplo.
O SR. PAULO FENDER: – Não, refiro-me à manteiga de leite. Foi um pequeno exemplo que dei
para demonstrar que não é a Belém-Brasília ainda um caminho impérvio, já completamente obstruído em
grandes trechos, malgrado a incúria do Governo face à grande obra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Se V. Ex.ª me permite novo aparte, há ainda um ponto importante a
acentuar. Trata-se da extração da gordura do coco babaçu. V. Ex.ª deve saber que, depois da construção
da BR-14, no município de Carolina, no Maranhão, e em dois outros municípios de Goiás surgiram refinarias
que tratam o coco babaçu para a produção de gordura. O Mundo tem fome de gordura – todos sabemos – e
quando pudermos refinar 100, 200 ou 500 toneladas de gordura – essa gordura exportada trará divisas para
o Brasil.
O SR. PAULO FENDER: – V. Ex.ª diz muito bem. Os produtos do babaçu não estão sendo utilizados
como deveriam sê-lo.
Iniciei meu discurso dizendo que o tema era Brasília, e só depois repito – que esta importante obra
amadurecer é que as complementares de sua existência poderão mostrar aos incréus os verdadeiros
resultados do empreendimento.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª dá licença para mais um aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muita honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Seria importante que V. Ex.ª lembrasse a necessidade
imprescindível de fazer acompanhar essa estrada do telégrafo e da instalação, em diversos pontos, de
campos de aviação. Dessarte, aqueles que ficam naquele semidesterro teriam meios de se comunicar com
o resto do mundo. V. Ex.ª não ignora que uma das condições para qualquer colonização é a comunicação
que se estabelece entre esses núcleos e o resto do mundo.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O nobre orador permite que responda ao eminente Senador Fernandes
Távora?
O SR. PAULO FENDER: – Tenho muita honra. V. Ex.ª melhor do que eu poderá fazê-lo.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permita-me informar ao nobre Senador Fernandes Távora que a
estrada está funcionando. Ainda ontem avistei-me com um rapaz que veio de caminhão, lá da fronteira do
Pará até Brasília. Estou informado de que as sementes de babaçu trafegam, nos caminhões, sem parar, em
toda essa zona, dirigindo-se para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde, em usinas mais
aperfeiçoadas, são transformadas para a produção de gordura.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O caboclo num caminhão anda até por cima de terra de fogo.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Mas, anda!
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado, nobre Senador Pedro Ludovico.
Complementando a resposta de V. Ex.ª ao eminente Senador Fernandes Távora, informo já existirem
vários campos de pouso ao longo da Belém-Brasília.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – É do projeto da Belém-Brasília.
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O SR. PAULO FENDER: – É do projeto. Comunico ao nobre Senador Fernandes Távora, que só se
fizeram possíveis as primeiras desmatações com a operação da aviação, porque a agressividade da floresta
era de tal ordem que os pioneiros se viram obrigados a construir pistas de emergência para a execução da
própria estrada. Algumas existem até hoje, inclusive para aviões pesados.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Essas pistas de emergência se não forem conservadas não
poderão ser utilizadas.
O SR. PAULO FENDER: – É uma tese respeitável a de V. Ex.ª e se coaduna com o espírito do meu
discurso. No final, estaremos de acordo, isto é, no apelo que farei ao Sr. Presidente, no sentido de que
ordens sejam dadas ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e que as verbas consignadas no
Orçamento da República sejam entregues à SPVEA, a fim de que não seja criminosamente, pelo descaso,
com relação à BR-14, ou seja, a Belém–Brasília.
Sr. Presidente, não terminarei estas palavras sem abrir daqui, para os interessados na grande obra
de penetração do território nacional, as perspectivas que devem ser abertas, em qualquer crítica que se
fizer ao empreendimento, com relação aos investimentos complementares e indispensáveis a que seu
planejamento total seja atendido.
Não se rasgou a BR-14 por simples diletantismo ou para fazer-se um raid de norte a sul; o que se fez
foi abrir uma via de comunicação que seria o primeiro passo para outras vias, outros investimentos, enfim,
para a melhor redistribuição demográfica do País. Essa estradas, necessariamente, oferecerá
oportunidades para as migrações internas, para o descongestionamento do Nordeste superpopuloso e
miserável.
Sem que o Governo aplique investimentos complementares na BR-14, não haverá Sudene capaz de
socorrer a angústia dos nossos compatrícios nordestinos. É forçoso que se ajude o Nordeste através da
ajuda ao Centro-Oeste e ao Norte. O Brasil é um só e seus problemas hão de ser atacados em conjunto; só
estendido no todo é que as partes poderão ser beneficiadas. Esta a minha tese.
Urge, então, que se realize um planejamento para a colonização das zonas servidas pela Belém–
Brasília. Há um acordo celebrado, pela SPVEA, com a Comissão Mista da FAO e a Unesco, e esse acordo
tem por objetivo os levantamentos pedológicos e geográficos em geral, da Região Amazônica. Logo que a
Belém-Brasília foi rasgada, a referida Comissão levou seus trabalhos até ali; importantes prospecções foram
feitas, e os estudos de laboratório, quanto ao perfil do solo, colhidos ainda estão em andamento.
Os objetivos dessa Comissão Mista eram os seguintes:
1º) localizar terras agricultáveis;
2º) dizer das aptidões e limitações dessas terras;
3º) investigar as relações entre solo e vegetação;
4º) selecionar tipos florestais e indicar as reservas florestais de renda.
Esses estudos, Sr. Presidente, estão feitos; falta o planejamento da colonização para aproveitá-los. É
por conseguinte um crime contra a economia do Norte do Centro-Oeste brasileiro, o indiferentismo do
Governo em relação aos recursos necessários a que a grande realização colonizadora complemente a
existência da Belém-Brasília, para se tornar uma realidade.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. PAULO FENDER: – Com muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª sugeriu que as populações excedentes, do Nordeste
brasileiro, fossem aproveitadas as margens da estrada Belém–Brasília. Seria medida de grande alcance
e ao que parece, fazem parte do plano da Sudene. Levar o excesso da população nordestina que vive
em zonas de estações climáticas desfavoráveis, para essas regiões, seria um bem para os nossos patrí-
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cios e para o Brasil. Nas regiões de Goiás, do Pará, do Maranhão e de Mato Grosso, encontrariam eles um
ambiente melhor e maiores facilidades de vida. É uma sugestão digna de nota e de consideração.
O SR. PAULO FENDER: – Muito obrigado ao Senador Pedro Ludovico que, generosamente, acolhe
sempre as minhas idéias.
Por último, Sr. Presidente, devo assinalar duas importantes obras de arte que existem na BelémBrasília, realizadas através de investimentos muito pesados de capital, mas que aí estão para garantir-lhe a
perenidade de funcionamento, no percurso que cobrem. São elas a ponte sobre o rio Guamá e a ponte
sobre o rio Tocantins. A primeira, inaugurada em 25 de setembro de 1960 a cujo ato tive a honra de estar
presente, cobre 184 metros de comprimento e 10 de largura. É uma ponte relativamente pequena; tem 10
vãos de concreto. A grande obra, porém, da Belém-Brasília é a do Tocantins, que tem mais de meio
quilômetro, isto é 533 metros de comprimento, a maior obra do mundo em espaço vão de concreto
pretendido. Na construção da ponte que cobre o rio Tocantins, a título de curiosidade, revelarei que se
gastaram 597 toneladas de aço e 50.000 sacas de cimento.
São duas grandes obras, Sr. Presidente, e justificariam que o governo, a qualquer preço, não
paralisasse os investimentos na complementação da importante rodovia. Essas pontes não foram feitas
para amanhã, a prevalecer a profecia pessimista do nobre Senador Fernandes Távora, ficarem ao
abandono. Essas pontes foram feitas para dar curso a caminhões em grandes quantidades, que hão de
talar o Centro-Oeste e Norte brasileiros, indefinidamente para que este País possa vir a ser realmente a
grande potência que o mundo – não só nós brasileiros – espera e esperamos que o seja. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O Sr. Senador Paulo Coelho enviou à Mesa discurso a fim
de ser publicado, na forma do disposto no art. 201, § 2º, do Regimento Interno.
S. Ex.ª será atendido.
É o seguinte o discurso do Sr. Paulo Coelho:
Senhor Presidente, o orçamento para o corrente ano consigna uma dotação de dez milhões de
cruzeiros para a construção de um posto médico no Município de "Apuaú", no Estado do Amazonas.
Associando-me ao pedido formulado pela Assembléia Legislativa do Estado, formulo um veemente
apelo ao Sr. Ministro da Saúde, a fim de que, liberando essa verba, torne possível dotar a população de
Apuaú da assistência médica, que tanto lhe está faltando.
Solicito se digne V. Ex.ª, Sr. Presidente, de fazer chegar esse apelo ao conhecimento do ilustre titular
de Ministério da Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 127, DE 1962
Nos termos do que dispõe o art. 261 do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª a reconstituição do PDL
nº 40/54 (mantém a decisão do Tribunal de Contas denegatória do registro do termo do contrato de compra
e venda celebrado entre o Serviço do Patrimônio da União e Vernonica Carlini e outros, para efetivação da
desapropriação de áreas com benfeitorias, situados na cidade do Rio Negro, Estado do Paraná), em virtude
de extravio.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 128, DE 1962
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contrato celebrado entre o Departamento dos Correios e Telégrafos e A. Martins Mendes & Cia. Ltda. para
execução de dutos, em prosseguimento, para cabos telegráficos, no refúgio central da Av. Brasil, desde a
Caixa de Visitas nº 85, na confluência da Av. Francisco Bicalho, até a Caixa nº 99, inclusive), que se acha
extraviado.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 129, DE 1962
Nos termos do que dispõe o art. 261 do Regimento Interno, requeiro a reconstituição do Projeto PLS
nº 66/54 (autoriza a construção do prédio da Faculdade de Direito do Espírito Santo, e dá outras
providências), que se encontra extraviado.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 130, DE 1962
Nos termos do que dispõe o art. 261 do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª a reconstituição do
Projeto de Decreto Legislativo nº 110/53 (aprova o contrato celebrado, em 17 de abril de 1947, entre o
Ministério da Agricultura Francisco Moreno da Silva e sua mulher, Maria do Carmo Oliveira, para fins de
irrigação agrícola na sua propriedade denominada "Penha", situada no Município de Iguatu, Estado do
os
Ceará, nos termos dos Decretos-Leis n 1.498, de 9 de agosto de 1939, e 3.782, de 30 de outubro de
1941), que se acha extraviado.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
REQUERIMENTO Nº 131, DE 1962
Nos termos do que dispõe o art. 261 do Regimento Interno, requeiro a reconstituição do Projeto de
Lei da Câmara nº 198/50 (Regula o regime das empresas concessionárias de serviços públicos), que se
encontra extraviado, segundo informação da Secretaria.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1962. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – A mataria dos requerimentos lidos é da competência do
Presidente do Senadom, que lhe dá o seu assentimento.
Está finda a hora do expediente.
A Ordem do Dia de hoje depende de votação, e como não há quorum, fica transferida para a próxima
sessão.
Como sabem os Srs. Senadores, não realizaremos sessões durante a Semana Santa.
Assim, a próxima sessão do Senado está marcada parra o dia 23 do corrente.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Maculan.
O SR. NELSON MACULAN: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 5 do corrente, ocupei a tribuna
para trazer ao conhecimento da Casa a situação em que se encontram os produtores de algodão do Estado
do Paraná, e da comercialização do referido produto que, por circunstâncias infelizmente sempre ocorrentes
durante a época de safras proveitosas e abundantes, tem aviltado o seu preço enquanto está em mãos dos
agricultoras. Fui surpreendido, ontem, por uma comissão que se fazia acompanhar pelo Dr. Francisco
Scorzini, Prefeito Municipal de Assaí, e de seguramente dez cotonicultores daquele Município.
Tive oportunidade, então, de encaminhar a representação do Município de Assaí que veio para
entender-se pessoalmente com o Primeiro-Ministro Tancredo Neves. Durante a visita que fizeram a S. Ex.ª,
entregaram-lhe o memorial que bem demonstra a situação de dificuldades em que se encontram os cotoni-
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cultores. Em conseqüência das condições inerentes à própria cultura do algodão é imprescindível o
emprego de inseticidas e fertilizantes, infelizmente, todos eles de importação, através da Instrução nº 204
da Sumoc. Importação feita, hoje, na mesma base de qualquer outra mercadoria que não tem a mesma
importância sequer constitui fator decisivo para o aumento da nossa produção.
A demonstração feita ao Primeiro-Ministro foi brilhantíssima, com dados modestos mais reais, dela
podendo-se concluir que o Município de Assaí é o maior produtor de algodão do Brasil pois de 1961 para
1962, ou seja com uma única safra, sua produção que era da ordem de dois milhões e quinhentos mil
arrobas, duplicou. Hoje, Assaí colhe e exporta cerca de cinco milhões de arrobas de algodão.
Embora um alqueire paulista, ou seja, vinte e quatro mil e duzentos metros quadrados, produza, por
média, trezentos mil arrobas, a cultura do algodão é deficitária.
É de se notar que no município que possuía cinco mil pés de café se pretende substituí-los por cultura
do algodão, num evidente esforço de diversificar a produção a fina de intensificá-la.
Mas as esperanças e praticamente a vontade que tem o agricultor de multiplicar sua produção cai por
terra.
Manda-se que a produção seja intensificada e não tratam, com a devida clareza e objetividade, dos
problemas da produção algodoeira inclusive o da fixação de preços que vai a duzentos e vinte e cinco
cruzeiros por arroba.
Ficou plenamente demonstrado, pelo memorial, que uma arroba, hoje, custa setecentos cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por várias vezes tenho dito aqui nesta tribuna que é necessário que a
Comissão de Fixação de Preços se transporte para o interior, a fim de estudar in loco os problemas da
agricultura e não permanecer nos gabinetes.
É necessário que a Comissão abra armazéns no interior e dê garantias aos homens do campo, ouça
aos que trabalham a terra a fim de que não adote medidas inócuas que nenhum benefício acarretam ao produtor se pretende fixar preços para toda a produção agropecuária, em nosso País; nos centros de
consumo.
Por várias vezes, Sr. Presidente, usei a tribuna para fazer chegar aos ouvidos das autoridades, dos
homens que nos dirigem; do Governo, para que se transportem para o interior e larguem, um pouco, as
comodidades das ruas asfaltadas e os ambientes de ar condicionado e, através do contato com a realidade
com os lavradores, possam, então, verificar a situação, para que um preço mínimo, pelo menos,
recompense o trabalho e sina de estimulo a que esses homens continuem trabalhando a terra.
Srs. Senadores, a verdade é que S. Ex.ª, o Sr. 1º-Ministro Tancredo Neves, ouvindo a demonstração
feita por aqueles homens de mão calejadas que estavam acompanhados pelo Prefeito, garantiu que, em
oito dias, daria solução ao problema do algodão em nosso País. Afirmou, ainda, que o próprio Governador
de São Paulo vem insistindo, continuadamente, para que haja uma modificação, um reajustamento dos
preços mínimos para o algodão, para que não aconteça aos cotonicultores em 1962 o que aconteceu era
1957, quando determinaram um valor baixo, e depois disto, o algodão foi totalmente adquirido por três
grupos que monopolizaram a compra do algodão no sul do País, o qual, como por milagre, num salto de
gigante, subiu de cotação. E aquele que lutou, trabalhou, sofreu, colheu e entregou a produção não pode se
beneficar.
Deixo, aqui, o meu apelo às autoridades e aos responsáveis pela produção agropecuária. Desta
tribuna, continuarei sempre levantando a voz para trazer o meu protesto para que esses heróis anônimos,
que constróem a grandeza da nossa Pátria não sejam esquecidos. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem a palavra o nobre Senador Silvestre Péricles.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou, por feitio pessoal,
parcimonioso na leitura de jornais, isto é, não os leio com muita freqüência.
Hoje, entretanto, deparou-se-me um artigo ou uma apreciação no Correio Braziliense, que prefiro seja
"brasiliense" com s era vez de z. Diz esse jornal:
HORÁRIO NÃO ATENDE
As autoridades que supervisionara a Universidade Federal de Brasília, depois de meticuloso estudo,
decidiram fixar para a parte da manhã o horário das aulas. Sem que, todavia, queiram os responsáveis por
essa instituição cultural prejudicar a outrem; há aproximadamente 60 por cento dos alunos que são
funcionários públicos ou militares,cujo horário de trabalho coincide com o da Universidade.
Ao tempo do ex-presidente Jânio Quadros, ficara estabelecido que os servidores que estudassem
teriam licença especial para tanto. Assim, nada mais coerente e justo que os responsáveis pelas repartições
públicas estudem uma forma que permita aos servidores, condiçães de freqüência à Universidade Federal.
Atente-se para o aspecto de que o ensino é fator básico para qualquer comunidade. Nenhuma
civilização cresce e se consolida senão à base da cultura, ministrada de acordetons metodologia objetiva,
clara.
Evidentemente, o ensino é peça vital na engrenagem constitucional do Estado. Dele dependem as
gerações, sempre desejosas em receber do poder público instrumentos que facultem a emancipação da
cidadania.
Os funcionários públicos de Brasília, civis ou militares, esperam que o Governo estude uma fórmula
conciliatória que vise beneficiá-los, quanto à freqüência à escola. É justa a reivindicação.
Efetivamente, Sr. Presidente, está aqui uma boa, uma digna observação. Sei que vários
universitários, depois de rigoroso exame em que foram aprovados menos de cinqüenta por cento, dirigiram
um Memorial ao Magnífico Reitor da Universidade de Brasília, Professor Darcy Ribeiro.
Vou ler esse documento, que está bem escrito, bem concebido e bem expresso. É o seguinte:
"MAGNÍFICO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Os abaixo-assinados, candidatos aprovados nos exames vestibulares à Universidade de Brasília,
considerando que:
1. A previsão já dada a conhecimento, não-oficialmente, de que as aulas da Universidade seriam
dadas na parte da manhã, sendo que algumas na parte da tarde;
2. Um grande número de candidatos aprovados trabalha em Brasília, sob o regime de dois meio
expediente, quais sejam os funcionários do Poder Executivo, Fundações, Novacap, do Comércio, da
Indústria etc.;
3. Tem sido preocupação do Governo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento cultural da Nação,
facilitando à maioria os meios e os estabelecimentos de ensino necessários a este objetivo, o que provam a
recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a criação da Fundação Universidade de Brasília;
4. A falta de freqüência às aulas implicará na reprovação ou exclusão do aluno;
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5. Será praticamente impossível a freqüência às aulas dos que trabalham ou que, por outros
encargos de família, caseiros ou particulares, não possam comparecer à Universidade pela manhã e à
tarde;
6. Com a exclusão ou reprovação de um grande número de alunos, além de prejudicá-los, haverá
prejuízos à própria Nação, pois esta não poderá contar, em futuro próximo, com novos valores de cultura
superior;
7. Desejam deixar bem expresso que não há, nem poderá haver, qualquer cunho político neste
abaixo-assinado;
8. A cultura é a glória do Homem e a razão de ser do Universo;
9. Os abaixo-assinados concordam em cotizar-se para remunerar os professores, caso julgue a
Universidade onerosa a instituição de um outro turno, à noite;
10. Brasília, foi criada como cidade eminentemente administrativa, para propiciar um melhor
entrosamento e maior colaboração entre os poderes nela representados, não podendo, pois, atender às
aspirações de alguns – Legislativo e Judiciário – em detrimento de outro – Executivo.
Vêm, com todo o respeito e consideração, solicitar a Vossa Magnificência seja estudado o
estabelecimento de um horário noturno de aulas, sem prejuízo dos demais, nos diferentes troncos: com a
esperança própria daqueles que solicitam o que consideram justo, agradecem a Vossa Magnificência.
antecipadamente, o ato humanitário que tornaria realidade as aspirações dos signatários.
Brasília, 28 de março de 1962.
Sr. Presidente. recebido esse memorial, o Magnífico Reitor da Universidade não lhe deu, ao que
parece, despacho oficial ou uma resposta cabal ao pedido que lhe fora dirigido.
A imprensa, porém, publicou uma declaração de S. Sª segundo a qual não podia determinar horário
noturno de aula pelos motivos que enumerava. São os seguintes:
a) A Universidade ia exigir muita dedicação do aluno.
b) O rendimento do curso, à noite, seria muito inferior ao da manhã, porque o aluno já compareceria
cansado em razão das atividades diárias.
c) A Universidade à noite ficaria reservada a outros cursos de pós-graduação ou talvez de
especialização.
Sr. Presidente, é preciso acrescentar que as aulas já começaram na segunda-feira próxima passada,
dia 9 do corrente, e os interessados, aqueles que subscreveram o memorial, não têm podido comparecer.
Consta, por outro lado, que uma comissão de estudantes universitários de Brasília esteve com o
Magnífico Reitor, Prof. Darcy Ribeiro, e que este prometera interceder junto ao Exmº Sr. Ministro da
Educação e Cultura a fim de conseguir seja facilitado o comparecimento dos que trabalham pela manhã,
sem prejuízo das suas funções, vantagens e obrigações.
Posso informar ainda que até sargentos do Exército, gente modesta portanto, fizeram os exames
vestibulares e foram aprovados. Como é que esses sargentos, poderão afastar-se de suas obrigações
militares diárias? Estão sujeitos à disciplina e aos regulamentos militares. Conseqüentemente, para esses, o
curso noturno impor-se-ia.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Pois não!
O SR. RUY CARNEIRA: – Nobre Senador, fui informado de que os estudantes
um
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também pela manhã, o que, aliás, dado o regime de aulas da Universidade, seria razoável.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Chegarei até lá. Agradeço, entretanto, o esclarecedor aparte de V.
Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Foi o que ouvi sobre o assunto, dos rapazes e moças, estudantes da
Universidade de Brasília, que me falaram a respeito. Desejavam ter horário especial, nos seus trabalhos,
pela manhã, a fim de que pudessem se dedicar aos livros à noite. Quer dizer, um horário privilegiado, mas
justo.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito grato ao nobre Senador. Chegarei até lá, para ver se isso
resolve o problema, isto é, se proporemos uma boa solução para o problema, pois quem vai resolvê-lo é o
preclaro Ministro da Educação.
Assim, Sr. Presidente, é até enobrecedor para o Brasil que sargentos do Exército entrem para uma
Universidade. Repito que os exames vestibulares foram efetivamente rigorosos. Basta acentuar a
percentagem dos que foram aprovados, menos da metade dos candidatos!
Sr. Presidente, na minha pequena biblioteca de Brasília, porque minha livraria ainda está no Rio de
Janeiro, encontrei obra de um psicólogo, um professor estrangeiro, homem eminente, em que ele declara:
"Para maior clareza, chamarei aos professores que falam de professores vivos, pois é um ser
humano com o qual temos certo contato pessoal; e chamarei aos livros de professores mortos. Notem que
não quero dizer com isto que o autor do livro esteja morto. Pode até estar bem vivo. São nossos professores
e falam como eles os compêndios, como este que escrevo."
Mais adiante, aduz:
"Não há dúvida de que um professor vivo é mais útil do que um morto. Na maioria das vezes, nos
aconselham: "não faça isso. Você não pode fazer isso." Ou, então, nos agarrando pela mão, dizem: "agora,
é preciso que faça isto. É melhor fazer assim."
Sr. Presidente, isto vem muito a propósito do que estou afirmando. Os alunos da Universidade de
Brasília desejam professores vivos. Posso dizer a V. Ex.ª – e todos, aqui, tiveram seus professores vivos, e
muitos deles certamente foram excelentes – que os querem com razão. Quantos desses professores nos
levaram pela mão para o bom caminho! Depois, com o tempo, com as obrigações, com nossos afazeres,
chegamos a apreciar também, e muito mais, os "professores mortos", os eternos pensadores, os grandes
idealistas deste mundo. As obras deles estão aí. Não preciso citá-las.
Como ia dizendo, Sr. Presidente, esses universitários desejam uma coisa justa. Daqui, faço uma
concitação ao Magnífico Reitor, o Professor Darci Ribeiro, e ao preclaro Ministro da Educação e Cultura, o
Ministro Oliveira Brito. Forçoso é que a Universidade de Brasília dê o exemplo. Existe um triângulo luminoso
na vida das nações. Esse triângulo é formado pelo Trabalho, Cultura e Justiça.
Nenhum povo sobrevive e até mesmo vive, na atualidade, sem esse triângulo luminoso.
Esses rapazes e essas moças querem curso superior, precisam estudar. Acontece que muitos deles
trabalham – o que é uma honra para o Brasil – são funcionários públicos civis e militares.
Eis aqui uma espécie de sugestão que levo ao Governo:
Considerando o horário especial de trabalho dos servidores públicos federais civis e dos militares em
Brasília e em face dos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, determino:
1º) Que as repartições públicas federais e organizações militares sediadas em
Brasília, que tenham em sua lotação ou efetivo servidores ou militares regu-
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larmente matriculados na Universidade de Brasília organizarão para estes escalas especiais, de modo a
conciliar a prestação do número de horas de trabalho fixado com a freqüência às aulas.
2º) Para efeito do disposto no item anterior, o servidor ou militar estudante deverá completar antes,
após ou durante os meios expedientes as horas de trabalho que passe freqüentando às aulas.
3º) Para o fiel cumprimento desta circular o estudante deverá apresentar documento comprobatório
da matrícula na Universidade e do horário das respectivas aulas.
Isto, Sr. Presidente, para evitar abuso.
Deste cenário augusto, chamado a Câmara Alta, faço esta concitação ou apelo ao Magnífico Reitor
da Universidade de Brasília e ao preclaro Ministro da Educação e Cultura, para que se normalize a situação
desses universitários.
Amanhã, eles serão úteis ao Brasil. Trabalham dentro do triângulo a que me referi; querem estudar,
ainda no mesmo triângulo, a Cultura. Como velho magistrado, dentro da Justiça, conclamo para que essa
gente receba do Poder Público a devida instrução.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que V. Ex.ª pleiteia é de inteira justiça. Aqui como em toda parte,
os pobres desejam receber as luzes da Instrução. Em geral, os que servem o País, como funcionários, não
perderam o direito a essa instrução. Querem chegar a um certo ponto em que possam servir melhor ao
País. Todas as universidades e estabelecimentos de educação costumam reservar um horário para essa
gente órfã da ventura. Nada mais natural, portanto, do que o apelo de V. Ex.ª ao Magnífico Reitor da
Universidade de Brasília.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Agradeço o valoroso e valioso aparte do eminente Senador Távora.
Com ele estou de pleno acordo.
O aparte do nobre Senador Fernandes Távora é uma síntese do que acabei de expor. O meu apelo,
portanto, está agora enaltecido pelas palavras do venerando Senador. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Não há mais oradores inscritos.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a sessão, designando
para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1961 (nº 93, de 1959, na Casa
de Origem) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 6ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências – em regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 77, de 1961, aprovado na sessão de 21 de março – tendo:
PARECERES da Comissão de Constituição e Justiça (nº 57, de 1962), favorável;
da Comissão de Legislação Social (nº 58, de 1962), favorável;
da Comissão de Serviço Público:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março) pela audiência do Tribunal Superior do Trabalho;
2º – (nº 64, de 1962), favorável, com as emendas que oferece, sob número 1 a 3 – CSPC;
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da Comissão de Finanças:
1º – oral (proferido na sessão de 27 de março), pela impossibilidade de se pronunciar a Comissão
antes da diligência solicitada pela Comissão de Serviço Público Civil;
2º – oral (proferido na sessão de 31 de março), favorável ao projeto e às emendas.
2
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 78, de 1962, de urgência nos termos do artigo
330, letra c, do Regimento Interno para o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 1561 que dispõe sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o exercício da profissão de advogado.
3
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 98, de 1962, de urgência, nos termos do artigo
330 letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 1961, que isenta do imposto
de consumo os fertilizantes simples e compostos destinados à aplicação em atividade agrícola.
4
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 103, de 1962, em que o Senhor Senador Eugênio
Barros solicita autorização, nos termos do art. 49, da Constituição e do art. 40 do Regimento, para participar
da Delegação do Brasil às solenidades comemorativas do 10º aniversário da Revolução Boliviana.
5
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 104, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno; do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1959, que aprova o Convênio Constitutivo da Organização Internacional do
Café, firmado pelo Brasil e outros países em 27-1-1958.
6
Votação em discussão única, do Requerimento nº 105, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio da
crédito.
7
Votação, em discussão, única, do Requerimento nº 106, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 171, nº I, do Regimento Interno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1950, que aprova o acordo sobre Privilégios de Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49.
8
Votação, em discussão única do Requerimento nº 107, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1952, que modifica os artigos 378, 379, 381, 842, XVII do
Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão Especial de Revisão do Código de
Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, sendo feita, se necessária, a
restauração do processo respectivo.
9
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 108, de 1962, em que o Sr.
Senador Afrânio Lages, solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de
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1952, que modifica o artigo 880, do Código de Processo Civil, que se achava em poder da extinta Comissão
Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
10
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 109, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1955, que altera disposições do Decreto-lei nº 1.608, de
18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta Comissão Especial
de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça, sendo
feita se necessária, a restauração do processo respectivo.
11
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 110, de 1962, em que o Sr. Senador Afrânio Lages
solicita que o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do artigo 842, do Decretolei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), que se achava em poder da extinta
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil seja encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, sendo feita, se necessária, a restauração do processo respectivo.
12
Eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Emenda à Constituição
nº 1, de 1962, que altera a redação do art. 186, ida Constituição (obrigatoriedade de concurso para a
investidura em cargo inicial de carreira e proibição de nomeações interinas).
13
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 111, de 1962, em que o Sr. Senador Mem de Sá
solicita transcrição nos Anais da nota conjunta dos Presidentes da República do Brasil e dos Estados
Unidos da América.
14
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 115, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1959, que unifica as
carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de Aeronáutica e dá outras providências.
15
Votação em discussão única, do Requerimento nº 116, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1955, que aprova o
Plano de Viação Nacional.
16
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 117, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 121, de 1952, que estabelece
indenização para os casos de aprisionamento injusto.
17
Votação, em discussão única, do Requerimento nº 118, de 1962, em que o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar solicita passe à Comissão que se seguiu no despacho inicial de distribuição o Projeto de Lei do
Senado nº 8, de 1954, que
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.)

